
A romániai magyarság 1996-ig

Történelmi háttér

Az 1920-ban megkötött trianoni békeszerzõdés értelmében Magyar-
ország keleti területeit, a történelmi Erdélyt, a Körösök vidékét (az
úgynevezett Partiumot), Máramarost és a Bánság területét, összesen
103093 km2-t Romániához csatoltak. Ennek a területnek az elcsato-
láskor 5276476 lakosa volt, ebbõl 1704851 magyar és 559824 német.1

A Magyarországtól Romániához csatolt egész területet, amely jóval
meghaladja az egykori történelmi Erdély területét, a mai területi
viszonyoknak megfelelõen szokták tágabb értelemben Erdélynek te-
kinteni. E területen él a romániai magyarság túlnyomó része, amely
Románia legjelentõsebb kisebbségét alkotja. A magyar lakosság a
honfoglaláskor és az azt követõ idõszakban (IX-XI. század) telepedett
meg Erdély területén, amely a középkorban a Magyar Királyság
szerves része volt. A romániai magyar kisebbség õshonosnak tekint-
hetõ tehát Erdély területén. Buda 1541-ben történt elfoglalása után a
romániai magyar kisebbség által lakott területen különálló állam jött
létre: az Erdélyi Fejedelemség, amely elismerte ugyan a török szultán
fennhatóságát, de jelentõs külpolitikai mozgástérrel rendelkezett. A
Fejedelemség államjogi alapját a három erdélyi „nemzet” (rend), a
magyar nemesség, a székelyek és a szászok uniója, valamint a négy
bevett vallás, a katolikus, a református, az evangélikus és az unitárius
szabad vallásgyakorlata alkotta. Az Erdélyben élõ döntõ többségében
jobbágyi állapotú román lakosság nem alkotott rendet és nem vehetett
részt az államhatalom gyakorlásában. Vallását, az ortodoxiát az erdélyi
állam megtûrtként kezelte, de nem üldözte. A terület multietnikus
jellege ellenére is az Erdélyi Fejedelemség magyar jellegû állam volt
és önmagát a Magyar Királyság utódjának tekintette. A XVII. század
végén a terület a Habsburg Birodalom részévé vált. Erdély jogállását
a birodalomban az I. Lipót császár által 1690-1691-ben kiadott Diplo-
ma Leopoldinum szabályozta, amely megõrizte különálló államjogi
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státusát, a három nemzet unióján és a négy bevett vallás szabadsága
alapján álló berendezkedését. 1848-ban az erdélyi országgyûlés ki-
mondta Erdély unióját Magyarországgal. Az 1848-49-es forradalom
után a Habsburg kormányzat újra külön egységként kezelte Erdélyt,
amely az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezést követõen vált a magyar
állam szerves részévé.

Ekképp az 1867-1918 közötti idõszakban a mai Romániához tartozó
terület magyar lakossága az államalkotó többséghez tartozott és csak
Erdély elcsatolása után került kisebbségi helyzetbe. Az I. világháború
után a nagyhatalmak arra kényszerítették Romániát, hogy 1919-ben
aláírja a Párizsban létrejött kisebbségi szerzõdést, amely kimondta,
hogy minden román állampolgár faji, nyelvi vagy vallási különbség
nélkül a törvény elõtt egyenlõ, elõírta a szabad nyelvhasználatot és
iskolák, valamint szociális intézmények alapításának jogát, vallási és
tanügyi kérdésekben pedig a székely és szász közületek helyi önkor-
mányzatát.2 Románia kormányai mindezek ellenére asszimilációs
politikát folytattak a Romániában élõ kisebbségekkel szemben és az
etnikailag homogén egységes román nemzetállam megteremtésére
törekedtek. Az 1923-ban elfogadott román alkotmány Romániát egy-
séges és oszthatatlan nemzetállammá, a román nyelvet pedig egyetlen
hivatalos nyelvvé nyilvánította, nem véve tekintetbe, hogy az ország
lakosságának 30 %-át kisebbségek alkották. A magyar kisebbséget
diszkriminatív rendelkezésekkel sújtották. Az 1921. évi földreformtör-
vény elsõsorban a magyar nagy- és középbirtokosok, valamint a
magyar közintézmények ellen irányult. A magyar egyházak birtokál-
lományának 84,54 %-át, a székelyföldi közbirtokosságok legelõit, erdeit
kisajátították, a székelyek számára fontos jövedelemforrást biztosító
ásványvízforrásokat államosították.3 A román kormányzat a rendkívül
erõs magyar felekezeti iskolahálózat felbomlasztására törekedett, és
az egyházak által fenntartott iskolákat magániskolákként kezelte. A
magyar egyetemi oktatást megszüntette. A kisebbségek által lakott
területeket kultúr-zónává nyilvánította, és oda magyarul nem tudó
tanítókat és tanárokat helyezett. A közigazgatásban, az igazságszol-
gáltatásban a román nyelvet tette kötelezõvé, a közhivatalnokokat és
a pedagógusokat nyelvvizsgára kötelezte. A két világháború között a
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magyar kisebbség érdekképviseleti szervezete az Országos Magyar
Párt volt, amely részt vett valamennyi választáson és 1926-ban 14
képviselõi és 12 szenátusi mandátumot szerzett.4 1940 augusztusában
Turnu Severinben magyar-román tárgyalások kezdõdtek Erdély hova-
tartozásáról. 1940 augusztus 30-án német-olasz döntõbíráskodásként
kihirdették Erdély megosztását Magyarország és Románia között.

Ennek értelmében Magyarország visszakapta Erdély északi részét,
43101 km2-t 1380507 magyar, 1029469 román és 44686 német
lakossal. A Romániához tartozó dél-erdélyi és bánsági területeken 363
206 fõnyi magyar lakosság maradt.5 A II. világháború után Erdély újra
Románia birtokába jutott, az 1947. évi párizsi békeszerzõdés pedig
visszaállította a trianoni határokat. Ennek nyomán a Romániához
csatolt terület magyar lakossága újra kisebbségi helyzetbe került.
1945-tõl kezdõdõen a román kormány viszonylag toleráns politikát
folytatott a magyar kisebbséggel szemben. 1945-ben a kisebbségek
jogait biztosító Nemzetiségi Statútumot fogadtak el, különálló iskolák
formájában fennmaradt és újjáalakult a magyar oktatási rendszer,
mûködött a kolozsvári magyar nyelvû Bolyai Egyetem, több színház,
könyv- és lapkiadó. 1952-ben Erdély délkeleti magyar többségû terü-
letein megalakult a Magyar Autonóm Tartomány, ahol a magyar nyelv
is hivatalos volt. A román kormányzat azonban rövidesen visszatért
a hagyományos asszimilációs politikához. 1959-ben a Bolyai Egyete-
met, 1968-ban a Magyar Autonóm Tartományt szüntették meg. Az
1968. évi közigazgatási törvény értelmében a megyék és a községek
határait úgy állapították meg, hogy kompakt magyar településeket
szakítottak el hagyományos központjaiktól, magyar lakosságú falvakat
román lakosságúakkal vontak össze, a vegyes lakosságú vidékeken
pedig mindenütt biztosították a román többséget. A magyar nyelvû
feliratokat a Székelyföld kivételével eltávolították, a magyar iskolákat
román nyelvûekkel egyesítették, jelentõs részüket felszámolták, a
magyar nyelvet a közéletbõl teljesen kiszorították. Ceauºescu diktatú-
rája idején meghirdették a nyílt homogenizásciós politikát, amelynek
célja az etnikailag homogén román nemzetállam megteremtése, a
nemzeti kisebbségek erõszakos asszimilálása vagy elüldözése volt.
Kidolgozták a falurombolási tervet, amelynek révén megkísérelték a
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kisebbségek egyik utolsó mentsvárának, a falvaknak szétzúzását, a
magyar és német etnikum története máig fennálló építészeti tükörké-
pe, Erdély architekturális rendszerének lerombolását. A magyar ki-
sebbség jogaiért folytatott harcában csak az 1989. évi fordulat terem-
tett új lehetõségeket.

Demográfia

A Romániához csatolt területeken az 1910. évi népszámlálás anya-
nyelvet tükrözõ adatai szerint 2829487 román (53,8 %), 1662699
magyar (31,6 %), 564697 német (10,8 %) és 201569 egyéb (3,8 %)
nemzetiségû személy élt. A Romániához csatolt terület magyar lakos-
ságának egy része, összesen 197035 fõ 1918-1924 között Magyaror-
szágra költözött. Az 1930. évi népszámlálás szerint Romániában
12981000 román (71,9 %), 1426000 magyar (7,9 %), 745000 német
(4,1 %), 728000 zsidó (4,0 %) és 217000 egyéb nemzetiségû állampolgár
élt. Erdély 5548363 lakosából 1353276 volt magyar (24,4 %) és 543852
német (9,8 %). Az 1910. évi népszámlálás adataihoz viszonyítva a
magyarok lélekszáma 236699-el csökkent. A csökkenés a Magyaror-
szágra való áttelepüléssel, az erdélyi magyar anyanyelvû zsidóságnak
külön nemzetiséggé való nyilvánításával, és a görög-katolikus magya-
rok románokként történõ összeírásával magyarázható. Ugyanakkor
Erdélyben a magyar lakosság részaránya 31,6 %-ról 24,4 %-ra esett.
Az 1977. évi népszámlálás 1713928 magyar nemzetiségû állampolgárt
regisztrált, akik az ország összlakosságának 7,9 %-át tették ki. Az 1992.
évi népszámlálás adatai szerint Románia összlakossága 22760449,
ebbõl 1620119 magyar, 119436 pedig német. Erdély területén 7709944
lakosból 1598938 volt magyar. A magyarság abszolút száma 1977-tõl
1992-ig 93729-el, 5,2 %-al csökkent. Ha az 1956. évi népszámlálás utáni
idõszak valószínû természetes szaporodási rátáját tekintetbe vesszük,
a magyar etnikum hozzávetõleges hiánya 200000. Tekintettel a román
népszámlálások torzításaira, a romániai magyarság számát a magyar
egyházak adatait is tekintetbe véve 2 millióra becsülik. A magyarság
számának az utóbbi években történt csökkenése a Ceauºescu diktatúra
elõl Magyarországra és nyugati országokba (Svédország, Németor-
szág, Kanada, Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria )
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menekültek vagy áttelepülõk növekvõ számával magyarázható. 1980-
1993 között 63114 romániai magyar vándorolt ki. Döntõ többségük
Magyarországon telepedett le. Az utóbbi évtizedek demográfiai moz-
gásai a magyar kisebbség számarányát Erdély területén 20,7 %-ra
csökkentették. 1948 és 1989 között a tudatos románosítási politika
eredményeként több százezer havasalföldi és moldvai románt telepí-
tettek Erdély területére. Ugyanakkor a nagy hagyományú német
kisebbség néhány tízezer fõnyire apadt. 1980 és 1993 között 237300
német hagyta el Romániát és települt át Németországba. Az erdélyi
zsidóság Izraelbe való kivándorlása ugyancsak a magyar anyanyelvûek
számát csökkentette. A zsidók lélekszáma az 1956. évi 43814-rõl az
1992. évi 3182-re csökkent.6 A német kisebbség jelentéktelenné válá-
sával a magyarság maradt az ország egyetlen olyan kisebbsége, amely
jelentõs demográfiai és politikai erõt képvisel.

Területi megoszlás

A romániai magyarság területi elhelyezkedése összetett képet mu-
tat. Makrorégiók szerint 720276 magyar él a Székelyföldön, 307520
belsõ Erdély területén, 499640 a Partiumban és 71502 a Bánságban.
Az 1992. évi népszámlálás 21261 magyart írt össze Románia Erdélyen
kívüli területein. Külön színfoltját képezi a romániai magyarságnak a
Moldvában élõ csángó népcsoport, amelyet a román statisztikák nem
ismernek el magyaroknak. Számuk kb. 80-100000-re tehetõ. A század
elején a magyar lakosság három nagy földrajzi területen, a Székelyföl-
dön, a magyar-román határ mentén, és a két területet etnikai hídként
összekötõ sávban, a Szilágyságban, Kalotaszegen, Kolozsvár környé-
kén és az Aranyos vidékén élt meghatározó többségben. A határ menti
sáv magyar többségét a román politika az I. világháború után román
telepesfalvak létesítésével, a II. világháború után pedig románok
nagyarányú betelepítésével igyekezett fellazítani. Döntõen magyar
többségû makrorégiónak napjainkban már csak a Székelyföld tekint-
hetõ, bár a románok számaránya itt is növekedett. Hargita megyében
a lakosság 84,6 %-a, Kovászna megyében 75,2 %-a, Maros megyében
41,3 %-a magyar nemzetiségû. A határ menti Szatmár megyében ez
az arány 35,0 %, Bihar megyében pedig 28,5 %. A két területet
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összekötõ Szilágy megyében 23,7 %, Kolozs megyében pedig 19,8 %.
A partiumi magyarság összefüggõ etnikai tömbje a magyar-román
államhatár menti mintegy 40 km széles sávban Máramarossziget és
Arad között az Alföld peremvárosaiban él. 1977-ben Bihar és Szatmár
megye nyugati részén a magyarság aránya több mint 70 % volt. A
magyar lakosság többi része, kb. fél millió lélek falusi nyelvszigetekben
és városi szórványban él, egyes dél-erdélyi megyékben és a Bánságban
erõsen kisebbségben (4-10 %). E területeken a magyar etnikumúak
számának csökkenése nem egyértelmûen a pusztulás vagy beolvadás,
hanem többnyire az elvándorlás miatt következik be. A református
egyház szórványszolgálata a 200 lelken aluli közösségeket tekinti
szórványnak. A királyhágó-melléki református egyházkerületben 300,
az erdélyiben 500 szórvány létezik. Jellegzetes szórványvidék a Mezõ-
ség, ahol 150 református és 4-5 katolikus magyar szórvány van.

A magyar lakosságra hagyományosan jellemzõ, hogy jelentõs hánya-
da koncentrálódott a városokban és 1945 elõtt a németekkel és a
zsidókkal együtt a lakosság túlnyomó többségét alkotta. Ezért a
homogenizációs politika elsõsorban a városokat célozta meg. Egyes
városokat úgynevezett zárt városokká nyilvánítottak (Kolozsvár, Ma-
rosvásárhely, Temesvár, Arad, Brassó), ahová csak románok települ-
hettek be. Kolozsvár, Nagyvárad és Szatmárnémeti magyar többségû-
bõl román többségûvé vált. Napjainkra csak a Székelyföld városai
maradtak magyar többségûek. A városokkal ellentétben, fõként a
Székelyföldön és a Partiumban a magyar falvak máig õrzik homogén
magyar jellegüket. Az 1992. évi népszámlálás szerint a magyar lakos-
ság 56,252 %-a (914070 fõ) városokban, 43,748 %-a (710889 fõ)
falvakban él; 27,093 %-a (440275 fõ) olyan településeken, ahol a
magyarság számaránya 91-100 %, 29,002 %-a (471260 fõ) olyan
településeken, ahol a magyarság számaránya 51-90 %. A magyar
lakosság 65,095 %-a (911517 fõ) él tehát olyan helységekben, ahol
abszolút többséget alkot, 43, 903 %-a (713442 fõ) él helyi kisebbségben,
tehát olyan településeken, ahol részaránya 1-50 % között mozog. A
falusi lakosság 79,046 %-a (561926 fõ) él olyan falvakban, ahol
számaránya 51-100 %, 20,954 %-a (148963 fõ) pedig olyanokban, ahol
számaránya 50 % alatt van. A városi magyarság 38,246 %-a (349591
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fõ) él olyan városokban, ahol számaránya 51-100 % és 61, 754 %-a
(564479 fõ) olyanokban, ahol számaránya 50 % alatt van. 10000-nél
nagyobb lélekszámú magyar közösségek élnek a következõ városok-
ban: Marosvásárhely (83691 fõ 51,1 %), Kolozsvár (74483 fõ 22 %),
Nagyvárad (73272 fõ 33,1 %), Szatmárnémeti (53826 fõ 40,8 %),
Sepsiszentgyörgy (50866 fõ 82,9 %), Székelyudvarhely (38926 fõ 97,4
%), Csíkszereda (38204 fõ 82,9 %), Temesvár (32024 fõ 9,5 %), Brassó
(31271 fõ 9,6 %), Arad (29788 fõ 15,6 %), Nagybánya (25746 fõ 17,3
%), Kézdivásárhely ( 20964 fõ 91,7 %), Gyergyószentmiklós (18938 fõ
88,3 %), Nagykároly (13901 fõ 52,8 %), Zilah (13544 fõ 19,8 %),
Nagyszalonta (12615 fõ 61,5 %), Szászrégen (12378 fõ 31,7 %), Szováta
(10748 fõ 89,0 %), Székelykeresztúr (10059 fõ 94,6 %), Barót (10006
fõ 96,2 %). A magyar nemzetiségû városi lakosság számarányának
változásait, a II. világháború utáni jelentõs csökkenését jól szemlélteti
az alábbi táblázat, amely a hivatalos népszámlálások adatai alapján
készült.

1930 1941 1992

össz. magyar % össz. magyar % össz. magyar %

Kolozsvár 100844 47689 47,3 110959 96002 86,5 328008 74483 22,0

Nagyvárad 82687 42630 51,6 92942 85383 91,9 220848 73272 33,1

Szatmárnémeti 51495 21916 42,6 52011 48293 92,8 131859 53826 40,8

Marosvásárhely 38517 22387 58,2 44933 42187 93,2 163624 83691 51,1

Arad 77181 29978 38,8 86674 26798 30,9 190088 29788 15,6

Temesvár 91580 27652 30,2 110840 20090 18,1 334278 32024 9,5

Brassó 59232 23269 39,2 84557 15144 17,9 323835 31271 9,6

Az 1992. évi népszámlálás szerint az erdélyi városok lakosságának
75,66 %-a (3351001) fõ román, 20,28 %-a (898387 fõ) magyar, 1,60 %-a
(71187 fõ) német. 2,46 %-a (ebbõl 69145 cigány, 14068 szerb, 8158
szlovák, 6708 ukrán, 2568 zsidó, 2546 bulgár) egyéb nemzetiségû. A
fenti adatokból következik, hogy romániai magyarság területi koncent-
rációja az asszimilációt célzó intézkedések ellenére is megmaradt,
számaránya a román lakosság nagyarányú betelepítése következtében
( a német és zsidó lakosság számarányával együtt) drámaian csak a
városokban csökkent.7
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Társadalomszerkezet

A II. világháború végéig a Romániához csatolt terület magyar
népessége teljes rétegzettségû társadalmat alkotott, amely magába
foglalta az arisztokráciát, a nagypolgárságot, a középrétegeket, mun-
kásságot, parasztságot és más társadalmi csoportokat. A két világhá-
ború között Románia magántulajdonon alapuló gazdasági rendszere
lehetõvé tette e társadalmi szerkezet megõrzését. 1945 után a magán-
tulajdon megszûnése, az államosítás és a kollektivizálás alapvetõen
megváltoztatta a romániai magyarság társadalmi és foglalkozási struk-
túráját. A romániai magyar társadalom mindinkább kétpólusúvá vált.
Az arisztokrácia és a nagypolgárság eltûnt, a középrétegek lélekszáma
pedig egyre csökkent. A magyar társadalom többségét az egyre inkább
elszegényedõ ipari és mezõgazdasági dolgozók alkották. A másik
pólust az értelmiségi elit képezte, amely a II. világháborút követõen
teljes skálájú volt. 1956 után az értelmiségi kategóriában a magyarság
részaránya folyamatosan csökkent. Ez nagyrészt a magyar nyelvû
oktatás mind nagyobb mérvû korlátozásának következménye volt. A
román homogenizációs politika tudatosan igyekezett a magyar értel-
miség számát csökkenteni. Mivel a kivándorlók nagy számban az
értelmiség soraiból kerültek ki, az utóbbi évek menekültáradata is
csökkentette a magyar értelmiség létszámát. Tanárok, orvosok (lb.
2000), színészek (kb. 100), mûszaki értelmiségiek nagy számban
hagyták el Romániát.

Az 1989. évi fordulat új társadalmi jelenségeket hozott magával. Az
1990. évi földtörvény értelmében a parasztok 10 hektárt visszakaptak
elvesztett földjeikbõl. Így egy többszázezres kis földtulajdonnal rendel-
kezõ réteg alakult ki, amely azonban nem rendelkezett a mezõgazda-
sági termeléshez szükséges felszereléssel sem megfelelõ hitelfeltéte-
lekkel. Nagy, ugyanakkor ellenõrizhetetlen volt azoknak a száma, akik
idõszakosan Magyarországon dolgoztak. Magyar fiataloknak lehetõsé-
gük nyílott arra, hogy Magyarországon folytassák tanulmányaikat, de
ezeknek csak kb. 20 %-a tért vissza Romániába. Egyes területeken,
fõleg a Székelyföldön magyar tulajdonban lévõ kisvállalkozások ala-
kultak. A román politikai erõk, fõként az Iliescu kormányzat idején,
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arra törekedtek azonban, hogy a magyar kisebbséget kizárják a
privatizációs folyamatból és hogy a gazdaságstratégiailag fontos terü-
letek vállalkozásait román tulajdonba juttassák. Így fennállott a veszé-
lye annak, hogy mindaz, ami a II. világháború elõtt magyarok magán-
tulajdonában volt, románok magántulajdonába kerül.

Oktatás

1944-1945 fordulóján Észak-Erdélyben fejlett magyar iskolahálózat
volt. 1947-ig Dél-Erdélyben is újjászervezték a magyar oktatást. 1947-
ben 2071 magyar óvodában és elemi iskolában (I-IV. osztály) 4205
óvónõ és tanító dolgozott. Ebbõl 1036 állami iskola és 754 egyházi
volt. A középfokú oktatás 184 iskolát foglalt magába. Ebbõl 69
gimnázium (V-VIII. osztály) és 29 líceum (IX-XII.) osztály állami volt,
25 gimnáziumot, 35 líceumot és 8 más jellegû iskolát az egyházak
tartottak fenn.8 1948-ban Romániában 4 magyar fõiskola illetve egye-
tem mûködött: a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem, a marosvásár-
helyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet, a kolozsvári Mûvé-
szeti Fõiskola és a kolozsvári Mezõgazdasági Intézet. 1948-ban álla-
mosították az iskolákat és ezzel a román állam teljhatalmat nyert az
oktatásban. Néhány taktikai engedménytõl eltekintve megkezdõdött a
magyar nyelvû oktatás fokozatos elsorvasztása. 1957-ben 1664 magyar
iskola mûködött Romániában, 591-el kevesebb, mint 1947-ben. 1959-
ben a kolozsvári Bolyai Egyetemet egyesítették a román egyetemmel
és a magyar nyelvet a felsõfokú oktatásból fokozatosan kiszorították.
Megszüntették az általános és középiskolák önállóságát és román
iskolákkal egyesítették õket. 1971-ben 955 magyar nyelvû óvoda vagy
óvodai tagozat mûködött 37000 gyermekkel, az 1337 általános iskolá-
ban vagy tagozaton 1755000 tanulót, a 91 líceumban pedig 21106
tanulót oktattak. 1973-tól azokban a helységekben, ahol a magyar
tanulók létszáma az V. osztályban nem érte el a 25-ös létszámot, a
felsõ tagozatos általános iskolákat megszüntették, viszont már 3
tanulóval is lehetett román nyelvû V. osztályt létesíteni. Ennek
eredményeképpen a szórványvidékekrõl a magyar iskolák eltûntek.
Ugyanakkor román tagozatokat létesítettek olyan magyar falvakban,
amelyeknek román lakossága nem volt. 1978-ban az ország 180000
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fõiskolai hallgatója közül 7497 volt magyar azaz a hallgatók 4,14 %-a.
A kolozsvári egyetemen már csak a magyar tanszéken lehetett magya-
rul tanulni, ahová a nyolcvanas évektõl csak 7-8 hallgatót vettek fel.
A marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemen minimálisra csökken-
tették a magyarul oktatott tantárgyak számát, a kolozsvári Mûvészeti
Fõiskolán a magyar nyelvû oktatást megszüntették, a marosvásárhelyi
Színmûvészeti Fõiskola I. évfolyamára pedig csak 1-3 hallgató számára
biztosítottak helyet.9

Az 1989. évi fordulat után a magyar kisebbség legfontosabb követe-
lése a II. világháború után kialakult magyar iskolahálózat helyreállí-
tása volt. Bár egyes városokban sikerült helyreállítani néhány nagy
múltú magyar középiskolát, a román nacionalista erõk megakadályoz-
ták az egykor oly gazdag iskolahálózat helyreállítását, 1990 márciusá-
ban pedig pogromot szerveztek Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas
Líceum visszaállítását követelõ magyar lakosság ellen. A romániai
magyar oktatás ezután is romló tendenciát mutatott. 1993-94-ben
48182 magyar óvodás volt az országban, 1063-al kevesebb, mint az
elõzõ tanévben. Román óvodába járt 8237 gyermek. Az I-IV. osztályok-
ban 61575 gyermek tanult, román osztályokban pedig 11045. Az
V-VIII. osztályokba 63905 gyermek iratkozott be, 4248-al kevesebb,
mint egy évvel elõbb. Ezen a szinten román iskolában tanult 15603
gyermek, fõleg a szórványvidéken. Míg Hargita és Kovászna megyében
a magyar gyermekek 98%-a tanult anyanyelvén, Maros megyében 92,
Szilágy megyében 90,9, addig Hunyad megyében 37,2, Szebenben 36,
Temesben 24,4%. A középiskolai hálózat országos szinten 3,1%-al
bõvült, a magyar hálózat 6,6 %-al szûkült. A tanulók száma 30475 volt,
721 fõvel kevesebb, mint az elõzõ tanévben. 1990-91-ben 9916 tanuló
iratkozott a magyar IX. osztályokba, 1993-94-ben már csak 7331. Az
ipari líceumok részaránya országos szinten 30,1%, a magyaroké 17,4%.
Összesítve az 1992-93-as tanévben 216917 magyar nemzetiségû tanu-
lót oktattak az anyanyelvén, az 1993-94-es tanévben már csak 210000-
et. Ezzel mintegy 60000 fõre nõtt a román nyelven tanuló magyar
gyermekeknek a száma. Románia lakosságának 7,1%-a magyar nem-
zetiségû, de a tanulóifjúságnak csak 4,9%-a tanul magyar nyelven.
1992-ben 8777 magyar diák, a hallgatók 4,5%-a tanult a romániai
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egyetemeken fõként román nyelven. A kolozsvári egyesített Babeº-Bo-
lyai Tudományegyetemen 1959-ben a tanárok 41,4%-a volt magyar,
1989-ben pedig csak 17,2%-a10 1989 után egyes szakokon újra magyar
nyelvû elõadások indultak és a magyar diákok részére egy 300-as
keretszámot biztosítottak. A román kormányzat azonban ellenállt
minden olyan kísérletnek, amelynek célja az önálló kolozsvári magyar
nyelvû Bolyai Egyetem helyreállítása volt. A román parlament 1995-
ben olyan tanügyi törvényt fogadott el, amely az oktatást több
területen csak román nyelven biztosította: az egészségügyi, jogi,
mûszaki, mezõgazdasági és kereskedelmi oktatási egységekben a
képzést csak román nyelven írta elõ; elõírta, hogy a románok történel-
mét, Románia földrajzát és az állampolgári nevelést román nyelven
kell tanítani. Az RMDSZ az alkotmánysértõ rendelkezések elhárítása
érdekében módosító javaslatokat nyújtott be és csaknem 500000
aláírást gyûjtött össze javaslata támogatására.

Kultúra

A II. világháború után a romániai magyar kultúrának egy teljes
tagozottságú kisebbségi társadalom igényeit kellett kielégítenie. Er-
délyben számos magyar könyv-, lapkiadó és tudományos-népmûvelési
feladatokat ellátó egyesület (Erdélyi Múzeum Egyesület, Erdélyi Ma-
gyar Közmûvelõdési Egyesület) mûködött. A román kormányzat azon-
ban a magyar mûvelõdési élet korlátozására és megszüntetésére
törekedett. A tudományos és mûvelõdési egyesületeket megszüntet-
ték, vagyonukat és kulturális javaikat államosították, a könyv- és
lapkiadást állami ellenõrzés alá vonták. A mûvelõdési élet korlátozá-
sában enyhülés 1969-70-ben következett be, amikor a nemzeti
kisebbségek számára létrehozták a Kriterion Könyvkiadót. 1976-
ban a kiadó 1 328 000 példányban adott ki könyvet. A szigorító
intézkedések ellenére is megjelentetett néhány olyan irodalmi és
tudományos jellegû munkát, amelyek a magyar kultúra egésze számá-
ra kivételes értéket képviselnek. Ezek sorába tartozik az úgynevezett
Fehér Sorozat, amely erdélyi magyar történet- és emlékiratírók mûveit
tartalmazza, Szabó T. Attila Erdélyi magyar szótörténeti tárának elsõ
négy kötete, Nagy Kálmán Kalevala fordítása, Kallós Zoltán ballada-
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gyûjteménye, Sütõ András, Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos és más
erdélyi írók mûvei. Több napi- és hetilap, valamint folyóirat jelent meg
(Utunk, A Hét, Igaz Szó, Mûvelõdés, Korunk, Tanügyi Újság, Nyelv-
és Irodalomtudományi Közlemények). A román kormányzat a kiadói
tevékenységet gyors ütemben csökkentette. Olyan magyar írók, mint
Kós Károly, Sütõ András tilalmi listára kerültek, számos sorozatot
(Népismei dolgozatok, Forrás, Fehér Könyvek) leállítottak. 1989-ben
a magyar könyvek száma az elõzõ évtized magyar nyelvû összkiadásá-
nak a 15 %-át sem tette ki. Több folyóirat (Könyvtári Szemle, Orvosi
Szemle, Thália, Mûvelõdés) megszûnt.11 1985-ben megszüntették a
román televízió magyar és német nyelvû adásait és a vidéki rádiómû-
sorokat. A színházi életet korlátoztak, a magyar színházak többségét
román nyelvûekkel egyesítették.

Az 1989. évi fordulat új lehetõségeket nyitott a magyar kultúra
számára. Újraindult számos idõszaki kiadvány és újak jöttek létre.
Több mint 150 magyar nyelvû idõszaki kiadvány jelent meg. Ezek
közül a legjelentõsebbek: Romániai Magyar Szó, Bihari Napló, Szabad-
ság, Kelet-Nyugat, Európai Idõ, Helikon, Látó, Hitel, Korunk. Újjáala-
kult az Erdélyi Múzeum Egyesület, amely az erdélyi magyar tudomá-
nyos élet legjelentõsebb fórumává vált és újraindította kiadványait, az
Erdélyi Múzeumot és az Erdélyi Tudományos Fûzeteket. A Kriterion
újraindíthatta félbemaradt sorozatait és számos új könyvkiadó alakult.

Erdélyben magyar színházak és színházi tagozatok mûködnek Ko-
lozsváron, amely a magyar nyelvterület legrégebbi állandó színháza,
Szatmárnémetiben, Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Temesváron és
Sepsiszentgyörgyön. Magyar opera mûködik Kolozsváron. A bukaresti
televízió heti három órás, a bukaresti rádió heti 380 perces magyar
nyelvû mûsort sugárzott. A televíziós adások felét viszont 1992-ben a
2-es csatornára helyezték, amely a magyar-lakta területek nagy részén
nem volt fogható. Regionális adások mûködtek Kolozsváron, Maros-
vásárhelyen, Temesváron, Csíkszeredában, Brassóban. A romániai
magyar kisebbség életében jelentõs szerepet játszott a Magyarország-
ról közvetített Duna Televízió, amely Románia egész területén fogható.
A magyar nyelvû könyvkiadók, az írott és elektronikus sajtó nagy
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pénzügyi nehézségekkel küzdött. Mûködését alapítványok segítették
és jelentõs segítséget kapott Magyarországról is.

Egyházak

Romániában a vallásfelekezet etnikumhoz is kötött. Erdélyben a
római-katolikus, református, unitárius és evangélikus felekezetekhez
tartozó magyarok vallásukban is élesen elkülönülnek a görög-keleti
(ortodox) románoktól. A római katolikus, református, unitárius és
evangélikus egyházak független egyházi szervezettel rendelkeztek és
magyar egyházaknak tekinthetõk. Templomaikban az istentisztelet
magyar nyelven folyik. Erdélyben egy római katolikus érsekség (Gyu-
lafehérvár), három római katolikus (temesvári, nagyváradi, szatmári),
két református (erdélyi, királyhágó-melléki) és egy-egy kolozsvári
székhelyû unitárius és evangélikus püspökség van. (Az ugyancsak evan-
gélikus szászok Nagyszeben székhellyel külön egyházat alkotnak). A
román állam 1945 után az egyházakat a templomok falai közé szorította,
papjaikat üldözte. Ennek ellenére az egyházak maradtak a magyar
kisebbség viszonylag önálló intézményei. A legszívósabb ellenállást a
diktatúrával szemben a katolikus egyház tanúsította, amely meg tudta
õrizni belsõ önállóságát. Püspöke, a hosszú évekig börtönben tartott
Márton Áron az ellenállás szimbólumává vált. Gyulafehérváron magyar
oktatási nyelven katolikus, Kolozsváron protestáns teológiai intézet
mûködött. A román kormányzat a lelkészképzést igyekezett megakadá-
lyozni és a teológiai hallgatók keretszámát csökkentette. 1977-ben a
gyulafehérvári katolikus teológiának 40, 1986-ban 16, 1985-ben 25 hall-
gatója volt. 1989-ben az erdélyi református egyházkerületben 70 betöltet-
len papi állást tartottak nyilván. A lelkészhiány oka a kolozsvári protes-
táns teológián bevezetett numerus clausus volt: 1945-1979 között éven-
ként 22-30 fõs évfolyamok végeztek; ez a szám a nyolcvanas évek
közepétõl 8-9 fõre zuhant. A katolikus egyháznak egyetlen idõszaki
kiadványa sem volt. A református egyház a Református Szemlét, az
unitárius a Keresztény Magvetõt jelenttette meg.12

Az 1992. évi népszámlálás szerint a romániai katolikusok száma
1114820. Ezek közül kb. 1 millió magyar nemzetiségû volt és magyar
hitéletben részesült. A bukaresti és jászvásári (Iaºi) egyházmegyékben
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még kb. 100000 katolikus magyar, nagyrészt moldvai csángó él.
Ezeknek az egyházmegyéknek a nyelve román és magyar hívei nem
részesülhetnek magyar hitéletben, sõt az egyházi életben használatos
román nyelv az erõszakos románosítás leghatásosabb eszköze. A
reformátusok száma Romániában 801557, az unitáriusoké pedig
76333. A két egyház nyelve magyar, hívei kizárólag magyarok. A
népszámlálás 21160 evangélikus személyt írt össze, akik elsõsorban a
barcasági csángó magyar településeken élnek, õk képezvén az egyetlen
kompaktan evangélikus magyar népcsoportot Erdélyben.13

Az 1989-ben bekövetkezett fordulat új lehetõségek reményét nyitotta
meg az egyházak számára, amelyek arra törekednek, hogy újra
betölthessék több évszázados szerepüket a magyar kisebbség életében.
Valamennyi egyház kiadókat, nyomdákat mûködtetett. A katolikus
egyház Keresztény Szó címmel hetilapot jelentetett meg. Az eddig
üresen álló temesvári, nagyváradi, szatmári katolikus püspöki székeket
betöltötték, a Szentszék pedig a magyar kisebbség iránti gesztusként
érseki rangra emelte az 1009-ben alapított gyulafehérvári püspökséget.
Az erdélyi történelmi egyházak püspöki székeit a temesvári római
katolikus és a nagyszebeni evangélikus püspökségek kivételével, amelyek-
ben a német kisebbséghez tartozó püspökök ültek, magyarok töltötték be.
Az erdélyi magyar történelmi egyházak egyik legfontosabb követelése,
hogy ingatlanaikat és intézményeiket visszaszerezzék.

Politikai élet

A II. világháború után a magyar kisebbség létrehozta politikai
szervezeteit. 1944. október 6-án Brassóban megalakult a Romániai
Magyar Népi Szövetség, amely valamennyi romániai magyar képvise-
lõjeként kívánt fellépni. 1949-1951 között a román vezetés letartóztat-
ta és elítélte a romániai magyarság politikai, kulturális és egyházi
életének több vezetõjét. 1953-ban a Magyar Népi Szövetség, miután
tevékenységét lehetetlenné tették, feloszlatta önmagát. A román állam
nemzetiségpolitikáját a feszítés és lazítás taktikájának kettõssége
jellemezte: az alapvetõen kisebbségellenes asszimilációs politika mel-
lett külsõ vagy belsõ fenyegetettség hatására olyan engedményeket
tett, amelyek a kisebbség számára a fennmaradás illúzióját kelthették.
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Nemzetközi politikai tényezõk hatására 1968-ban létrehozták a Romá-
niai Magyar Nemzetiségû Dolgozók Tanácsát, amelynek alapszabály-
zatát sohasem dolgozták ki és kizárólag tanácskozási joggal ruházták
fel. Miután a Tanács egyes tagjai megkísérelték a magyarság sorsát
érintõ kérdéseket felvetni, 1971-1974 között a Tanácsot egyáltalán
nem hívták össze, majd a magyar értelmiség prominens személyiségeit
kizárták belõle és olyan kirakatszervvé alakították, amelynek semmi-
féle legitimitása nem volt. Az 1970-1980-as évek folyamán magyar
szamizdat kiadványok jöttek létre (jellemzõen ilyen román nyelvû
kiadvány nem volt), az Ellenpontok címû lap, a Kiáltó Szó címû
kiadvány és megalakult az illegális Erdélyi Magyar Hírügynökség,
amely folyamatosan beszámolt a magyar kisebbséget ért sérelmekrõl.14

A magyar kisebbség jelentõs szerepet játszott a romániai diktatúra
ellen irányuló 1989. évi felkelés kirobbantásában. A szikra, amely 1989
decemberében lángra lobbantotta a temesvári felkelést, Tõkés László
temesvári magyar református lelkésznek a diktatúrával való nyílt
szembefordulása volt. Az 1989. évi fordulat lehetõvé tette a romániai
magyarság számára, hogy még 1989. decemberében létrehozza saját
a legitimitás erejével rendelkezõ érdekképviseleti szervét, a Romániai
Magyar Demokrata Szövetséget, amely a romániai magyarság érdek-
védelmi szövetségeként határozta meg magát. Az 1990. május 20-án
tartott általános választásokon az RMDSZ önálló listával indult és 29
képviselõt, valamint 12 szenátort juttatott a román parlament két
házába és az érvényes szavazatok 7,23 (képviselõház) illetve 7,20
(szenátus) %-át szerezte meg. Ezzel az RMDSZ a román parlament
második legerõsebb frakcióját hozta létre. Az 1992 szeptemberében
megtartott választásokon az RMDSZ az ellenzéki pártokat tömörítõ
Demokratikus Konvenció tagjaként, de önálló listával indult és meg-
szerezte a képviselõi szavazatok 7,92 %-át (811290 szavazat) és a
szenátusi szavazatok 8,38 (831469 szavazat) %-át. A romániai magyar-
ság érdekérvényesítési képességét jelzi, hogy az RMDSZ listáira
leadott érvényes szavazatok az országosan érvényes szavazatok közép-
arányosát több mint 2 %-al múlják felül, ha azt a népszámlálási
adatokban nyilvántartott romániai magyarok számához viszonyítjuk.
Ennek eredményeképpen az RMDSZ 27 mandátumot szerzett a kép-
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viselõházban és 12-t a szenátusban.15 Az 1996. évi novemberi válasz-
tásokon az RMDSZ az ország negyedik legerõsebb politikai erejeként
került be a román parlamentbe. 25 mandátumot szerzett a képviselõ-
házban (812628 szavazat azaz 6,64 %) és 11-et a szenátusban (837760
szavazat azaz 6,81 %). Ugyanakkor az RMDSZ önálló elnökjelöltet
indított Frunda György személyében, aki a szavazatok 6,02 %-át
(761411 szavazat) szerezte meg és ezzel a 4. helyen végzett. A
választások második fordulóján, amelynek tétje Románia elnökének
személye volt, a magyar nemzetiségû választók az RMDSZ felhívásá-
nak megfelelõen egyöntetûen az ellenzék jelöltjét, Emil Constan-
tinescut támogatták. Ezt szemlélteti, hogy a döntõen magyar többségû
Hargita megyében Emil Constantinescu a szavazatok 91,59 %-át,
Kovászna megyében 86,81 %-át, a jelentõs magyar lakossággal rendel-
kezõ Szatmár megyében pedig 77,70 %-át szerezte meg. Az Emil
Constantinescura leadott szavazatok 11 %-a a magyar választóktól
származott. Ezzel egyértelmûen a magyar szavazók döntötték el, hogy
ki lesz Románia elnöke.16

Az RMDSZ a magyar kisebbség számarányát megközelítõ arányban
képviseltette magát a helyhatósági testületekben. A magyar kisebbség
a magyar többségû helységekben megszerezte a polgármesteri széke-
ket is. Érdekérvényesítését a helyhatósági testületekben megnehezí-
tette az, hogy a magyar lakosságnak csaknem a fele nem magyar
többségû helységekben él. Érdekeinek érvényesítését akadályozta a
romániai helyhatósági rendszer is, amely nem felelt meg az európai
normáknak és nem terjesztette ki az önkormányzatok joghatóságát
olyan területekre, mint az oktatás vagy egészségügy.

Az RMDSZ 1991. évi programja a romániai magyarságot az össz-
magyarság azaz a magyar nemzet szerves részének, állami kereteit
tekintve Románia állampolgárai közösségéhez tartozónak, ez utóbbin
belül pedig önmagát mint közösséget államalkotó tényezõnek, önálló
politikai alanynak, s mint ilyen a többségi nemzet egyenjogú társának
tekintette.17 A romániai magyarság követeléseit az RMDSZ 1993.
november 18-án a nemzeti kisebbségekrõl és az autonóm közösségek-
rõl kiadott törvénytervezete tartalmazta. A törvénytervezet kimondta:
bármely nemzeti kisebbség elidegeníthetetlen joga, hogy önmagát
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autonóm közösségként határozza meg. Leszögezte, hogy a romániai
magyarságnak joga van a belsõ önrendelkezéshez, amelynek a szemé-
lyi autonómia, a helyi önigazgatási autonómia (sajátos státusú helyi
önkormányzatok) és a helyi önigazgatási autonómiák társulásai útján
megalkotandó területi alapon mûködõ regionális autonómia formái-
ban kell megvalósulnia. A tervezet anyanyelvû nyelvhasználatot igé-
nyelt az oktatásban az óvodától az egyetemig, a közmûvelõdésben, az
igazságszolgáltatásban, az egészségügyi ellátásban, a közigazgatásban,
a gazdasági és társadalmi életben. Hivatalos nyelvvé nyilvánította a
nemzeti kisebbségek nyelvét mindazokban a közigazgatási egységek-
ben, ahol a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többségben
vannak, és kimondta, hogy a nemzeti kisebbségeknek joguk van arra,
hogy anyanyelvükön tüntessék fel a helységneveket, utcák, intézmé-
nyek és közületek nevét mindazokon a településeken, ahol a kisebbség
a lakosság legalább 10 %-át alkotja. A törvénytervezet konkrét formá-
ban meghatározta a nemzeti kisebbségeket illetõ egyéni és közösségi
jogokat. Zárrendelkezéseiben visszaigénylte a nemzeti kisebbségek
intézményei számára mindazokat az ingatlanokat, mûkincseket,
könyvtárakat, levéltárakat és egyéb javakat, amelyeket 1945 után
állami vagy szövetkezeti tulajdonba juttattak18

Az RMDSZ tevékenységét az 1996. évi választásokig rendkívül
megnehezítette az, hogy ellenséges politikai környezetben mûködött.
A legszélsõségesebb erõket is magába foglaló román kormánykoalíció
nem fogadta el a magyar kisebbség és az õt képviselõ RMDSZ igényeit.
Az RMDSZ a szélsõséges román nacionalista pártok állandó támadá-
sainak volt kitéve, amelyek a betiltását követelték.

Jogi helyzet

Az 1991. december 8-i népszavazás után életbe lépett román alkot-
mány a nemzeti kisebbségek számára biztosított jogokat a hagyomá-
nyos román nemzetállam-koncepció keretébe illesztette, anélkül, hogy
az így keletkezett ellentmondást valamiképp feloldta volna. Romániát
szuverén, független, egységes és oszthatatlan nemzetállammá nyilvá-
nította, rögzítette, hogy az állam alapja a román nép egysége és a
román nyelvet nyilvánította Románia egyedüli hivatalos nyelvévé. Az
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alkotmány a nép, a nyelv és a terület egységének elvén, az
etnoterritorialitás koncepcióján alapult. Korunk emberjogi felfogásá-
nak engedve megállapította, hogy Románia összes állampolgárainak
közös és oszthatatlan hazája fajtól, nemzetiségtõl, politikai hovatarto-
zástól, vagyontól és származástól függetlenül. Elismerte és garantálta
a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogát etnikai, kulturális,
nyelvi és vallási identitásuk megtartásához, fejlesztéséhez és kifejezé-
séhez. Miután megállapította, hogy az oktatás minden fokon román
nyelven folyik, garantálta a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek
jogát anyanyelvük tanításához és ahhoz, hogy anyanyelvükön oktassák
õket, majd hozzáfûzte, hogy e jogok gyakorlásának módozatait a
törvény állapítja meg. Az alkotmány szerint az igazságszolgáltatás
nyelve a román, a kisebbségekhez tartozó személyeknek azonban
jogukban áll az ügyvitelrõl tolmács útján tudomást szerezni és tolmács
útján beszélni. 6. cikkelye 2. bekezdésében elõírja, hogy a nemzeti
kisebbségekhez tartozó személyek identitásának megtartását, fejlesz-
tését és kifejezését célzó állami védõintézkedéseknek a többi román
állampolgárhoz viszonyítva meg kell felelniük az egyenlõség és a
megkülönböztetéstõl való mentesség elveinek. Végül az alkotmány
leszögezte: Nem képezik felülvizsgálás tárgyát az alkotmánynak a
román állam nemzeti, független egységes és oszthatatlan jellegére, a
hivatalos nyelvre vonatkozó rendelkezései.

A román alkotmány nemzeti-kisebbségi vonatkozásairól megállapítható:
– a jogi alany kimondottan csak a „nemzeti kisebbséghez tartozó

személy” és nem maga a kisebbség,
– nem tartalmazza a kollektív jogok és az autonómia fogalmát,
– nem biztosítja a nemzeti kisebbségek anyanyelvének használatát

az igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban,
– a nemzeti kisebbségekre vonatkozó cikkelyekben „a törvény

feltételei között”, „a jogok gyakorlásának módozatait a törvény álla-
pítja meg” kitételek találhatók, amelyek adott esetben hatályon kívül
helyezhetik az alkotmányban kinyilvánított jogok gyakorlását,

– 6. cikkelye 2. bekezdésében kizárja a pozitív diszkrimináció
elvének érvényesítését és a legutóbbi a kisebbségek jogaira vonatkozó
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nemzetközi jogeszközökkel ellentétben összeegyeztethetetlennek te-
kinti azt az egyenlõség elvével.

A román alkotmány által képviselt jogfelfogás és az RMDSZ
kisebbségjogi törvénytervezetében megfogalmazott igények között fel-
oldhatatlan ellentmondás feszült. A magyar kisebbség abból kiindulva,
hogy Románia lakosságának 10,6 %-a nem román nemzetiségû nem
fogadta el Románia nemzetállammá nyilvánítását és egyöntetûen az
alkotmány ellen szavazott.

A román állam nem építette be jogrendjébe sem az 1918. évi
Gyulafehérvári Nyilatkozat kisebbségekre vonatkozó cikkelyeit, sem
az 1919. évi kisebbségi szerzõdést és a kisebbségekkel ellentétben,
amelyek jogforrásként hivatkoztak rá, nem tekintette érvényesnek az
1945. évi Nemzetiségi Statútumot. A román politikai erõk nagy része
a magyar kisebbség által követelt jogokat kiváltságként, az autonómi-
ára való törekvéseket pedig szeparatizmusként fogta fel.

A magyar-román alapszerzõdés kisebbségjogi vonatkozásai

A romániai magyar kisebbség jogainak biztosításában jelentõs ese-
mény a magyar-román alapszerzõdés, amelyet a két fél 1996. szeptem-
ber 16-án írt alá. A szerzõdést mindkét fél ratifikálta, tehát jogilag
érvénybe lépett. A dokumentum a következõ a romániai magyar és a
magyarországi román kisebbség védelmére és jogaira vonatkozó fon-
tosabb jogszabályokat tartalmazta:

– A Szerzõdõ Felek elõsegítik az országaik eltérõ etnikai, vallási,
kulturális és nyelvi eredetû állampolgárai közötti tolerancia és megér-
tés légkörének kialakítását. Elítélik az idegengyûlöletet, a faji, etnikai
és vallási alapú gyûlölet, diszkrimináció és elõítéletek mindenfajta
megnyilvánulását és hatékony intézkedéseket tesznek ezek bármilyen
megnyilvánulásának megelõzésére.

– A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek egyénileg vagy
csoportjuk más tagjaival együtt gyakorolva joguk van etnikai, kulturá-
lis, nyelvi és vallási identitásuk szabad kifejezésére, megõrzésére és
fejlesztésére.

– Ennek megfelelõen joguk van saját oktatási, kulturális, vallási
intézmények, szervezetek, egyesületek létrehozásához és fenntartásához.
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– A Szerzõdõ Felek tiszteletben tartják a romániai magyar és
magyarországi román kisebbséghez tartozó személyek azon jogát,
hogy anyanyelvüket szabadon használhassák a magánéletben és a
nyilvánosság elõtt, szóban és írásban egyaránt. Megteszik a szükséges
intézkedéseket, hogy ezek a személyek anyanyelvüket megtanulhassák
és megfelelõ lehetõségük legyen ezen a nyelven képzésben részesülni
az állami oktatás keretei között minden szinten és formában, szükség-
leteiknek megfelelõen. A Szerzõdõ Felek biztosítani fogják azokat a
feltételeket, amelyek lehetõvé teszik az anyanyelv használatát is a helyi
közigazgatási és bírói hatóságokkal való kapcsolataikban, összhang-
ban a belsõ jogszabályokkal és a két fél által aláírt nemzetközi
kötelezettségekkel. E személyeknek joguk van arra, hogy vezeték és
keresztnevüket anyanyelvükön használhassák, és ezt hivatalosan is el
fogják ismerni. Azon területeken, ahol jelentõs számban élnek az illetõ
kisebbségekhez tartozó személyek, mindkét fél lehetõvé teszi, hogy a
kisebbségek nyelvén is kifüggesztésre kerüljenek a hagyományos helyi
elnevezések, utcanevek és más a nyilvánosságnak szánt földrajzi
feliratok.

– A Szerzõdõ Felek tiszteletben tartják a nemzeti kisebbséghez
tartozó személyek jogát arra, hogy anyanyelvükön hozzájussanak az
információkhoz és az elektronikus és nyomtatott információ-hordozók-
hoz és saját médiumokat hozzanak létre.

– A Szerzõdõ Felek biztosítani fogják a kisebbségekhez tartozó
személyek számára a jogot, hogy egyénileg, vagy pártjaik vagy szerve-
zeteik révén ténylegesen részt vegyenek a politikai, gazdasági, társa-
dalmi és kulturális életben és a központi és helyi közhatalmi és
közigazgatási szervekbe beválasztott képviselõik révén az országos
vagy helyi érdekû kérdések megoldásában.

– Mindkét Szerzõdõ fél az ezen személyek nemzeti önazonossága
védelmével és érvényesítésével kapcsolatos kérdésekre vonatkozó
döntéshozatalban kikéri e személyek szervezeteinek, politikai pártjai-
nak vagy szövetségeinek véleményét.

– A Szerzõdõ felek tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségek
kulturális és történelmi örökségét és támogatják erõfeszítéseiket a
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kisebbségi kultúrát és történelmet õrzõ mûemlékek, emlékhelyek
megõrzésére.

– A Szerzõdõ Felek tiszteletben tartják, hogy a nemzeti kisebbsé-
gekhez tartozó személyeknek joguk van szabad kapcsolatot tartani
egymással és a határokon túl más államok polgáraival, továbbá részt
venni nemzeti és nemzetközi nem kormányzati szervezetek tevékeny-
ségében.

– A Szerzõdõ Felek tartózkodni fognak a kisebbséghez tartozó
személyek akaratuk elleni asszimilációját célzó politikától vagy gya-
korlattól és védelmezni fogják ezen személyeket bármilyen cselekedet-
tek szemben, ami ilyen asszimilációra irányul. Tartózkodnak továbbá
az olyan intézkedésektõl, amelyek a nemzeti kisebbségekhez tartozó
személyek által lakott régiók lakosságának arányait megváltoztatnák.

A magyar-román alapszerzõdés ugyanakkor tartalmazza azoknak a
nemzetközi kisebbségvédelmi dokumentumoknak a felsorolását, ame-
lyeket a két fél jogi kötelezettségként alkalmaz. Ennek alapján Romá-
niában jogilag kötelezõek a következõ dokumentumok:

– Az Európa Tanácsnak a nemzeti kisebbségek védelmérõl szóló
keretegyezménye (Románia parlamentje is ratifikálta),

– Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet emberi
dimenzióval foglalkozó koppenhágai találkozójának 1990. június 29-én
kelt dokumentuma,

– Az Egyesült Nemzetek Közgyûlésének a nemzeti vagy etnikai,
vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló, 1992.
december 18-án kelt Nyilatkozata (47/135. számú határozat) (Románia
parlamentje is ratifikálta),

– Az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének 1201 (1993) számú
ajánlása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez kapcsolódó, a
nemzeti kisebbségek jogairól szóló kiegészítõ jegyzõkönyvrõl. Ez utób-
bi a következõ hozzáfûzött lábjegyzet figyelembevételével érvényes: „A
Szerzõdõ Felek egyetértenek abban, hogy az 1201-es ajánlás nem
hivatkozik a kollektív jogokra, és nem kötelezi a Feleket arra, hogy az
említett személyek számára biztosítsák a jogot az etnikai alapú területi
autonómia speciális státuszára.” Romániát egyébként az 1992. április
21-én aláírt német-román alapszerzõdés is arra kötelezi, hogy a
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Koppenhágai Dokumentumot és egyéb a kisebbségek védelmére vo-
natkozó EBEÉ/EBESZ dokumentumot jogi érvénnyel alkalmazzon.

A magyar-román alapszerzõdés pozitívumai (pl. az anyanyelvû ok-
tatás minden szinten és formában, a kétnyelvû feliratok használatának
kötelezettsége) ellenére sem biztosítja a kisebbségek jogainak kívána-
tos, a romániai magyar kisebbség által igényelt szintjét. A kisebbségi
jogokat érintõ fontosabb hiányosságai a következõk:

– A kodifikált kisebbségi jogok alanya a román alkotmánynak megfe-
lelõen „a kisebbséghez tartozó személy” és nem maga a kisebbség.

– Az a megfogalmazása, hogy a nemzeti kisebbséghez tartozó
személyek számára lehetõvé teszi „az anyanyelv használatát is a
közigazgatási és bírói hatóságokkal való kapcsolataikban” nem egyér-
telmû. Ennek alapján nem világos, hogy lebonyolítható-e egy büntetõ-
jogi vagy polgári eljárás a kisebbség anyanyelvén. Hasonló esetekben
a szokásos megfogalmazás „az anyanyelv használatának joga a köz-
igazgatásban és a bírósági eljárásokban”.

– A többször beiktatott „összhangban a belsõ jogszabályokkal”
megfogalmazás eleve alárendeli az alapszerzõdés jogszabályait a belsõ
jogrendnek.

– Nem tartalmazza a pozitív diszkrimináció elvét, sõt a román
alkotmány 6. cikkelyének megfelelõen leszögezi, hogy a nemzeti
kisebbséghez tartózó személyek „ugyanazokkal az állampolgári jogok-
kal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint azon ország többi állam-
polgára, amelyben élnek”. Megjegyzendõ viszont, hogy a szerzõdésben
felsorolt jogerõre emelt nemzetközi dokumentumok lehetõvé teszik a
pozitív diszkrimináció alkalmazását és azt az egyenlõség elvével
összeegyeztethetõnek tekintik.

– A szerzõdés nem tartalmaz cikkelyt a romániai magyar kisebbség
egyik legfontosabb követelésérõl, a román kommunista állam által
elkobzott egyházi és közösségi javak visszaadásáról.

– Az 1201-es ajánláshoz fûzött lábjegyzetnek a kollektív jogokra
vonatkozó megfogalmazása megszorításként értelmezhetõ. A megfo-
galmazás ellentétben áll az 1201-es ajánlás 12. cikkelyével, amely
megemlíti a kollektív jogokat és bár nem kodifikálja õket, alkalmazá-
suk lehetõségét fenntartja. Ugyanakkor ellentétben áll az emberi jogok
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nemzetközi kodifikációjának tendenciáival, amely sohasem fogad el
jogkorlátozásként értelmezhetõ cikkelyeket és az emberi jogok további
bõvítése elõtt az utat minden esetben nyitva hagyja.

– Bár elõírja a Szerzõdés alkalmazásából adódó kérdések megvita-
tása céljából kormányközi szakértõi bizottság létrehozását, nem ren-
delkezik annak hatáskörérõl és összetételérõl. Nem írja elõ, hogy e
bizottságnak az érintett nemzeti kisebbségek képviselõi is tagjai
lehetnek.

– Bár leszögezi a szerzõdõ felek együttmûködésének kötelezettségét
a nemzeti kisebbségek védelme nemzetközi jogi kereteinek továbbfej-
lesztésében, nem gondoskodik a szerzõdésbe foglalt kötelezettségek
végrehajtásának nemzetközi monitorizálásáról.

– A jogi kötelezettségként elfogadott nemzetközi kisebbségjogi
dokumentumok között nem szerepel A regionális vagy kisebbségi
nyelvek európai chartája és a Közép-Európai Kezdeményezés (amely-
nek Románia is tagja) Kisebbségvédelmi Okmánya.

– A romániai magyarság legitim érdekképviseleti szervezete, az
RMDSZ véleményének kellõ figyelembevétele nélkül készült. Az
RMDSZ 1996. augusztus 16-án a szerzõdéstervezettel kapcsolatos
állásfoglalásában kinyilvánította, hogy a kollektív jogok körének kiik-
tatását az 1201-es ajánlásból egyértelmûen szûkítõ jellegûnek tartja,
nem látja kielégítõnek a nyelvhasználatra vonatkozó kitételeket, hiá-
nyolja az egyházi és közösségi javak visszaadására vonatkozó cikkelyt
és kifogásolja a szerzõdés nemzetközi monitorizálásának megoldatlan-
ságát.

Románia alkotmánya 20. cikkelye elõírja, hogy „A Románia által az
alapvetõ emberi jogokra vonatkozó részes félként aláírt paktumok és
szerzõdések és a belföldi törvények közötti eltérések fennállása esetén
a nemzetközi szabályozásokat kell elsõbbségben részesíteni”. Ennek
értelmében a magyar-román alapszerzõdés mint nemzetközi szerzõdés
elõnyt élvez a belsõ jogszabályokkal szemben. Ennek következtében
minden olyan belsõ jogszabályt, amely nem felel meg az alapszerzõdés
elõírásainak (pl. az Oktatásügyi Törvény) azzal összhangba kellett
hozni. Az új román kormánykoalíció programjában kötelezettséget

200



vállalt arra, hogy a nemzetközi jogszabályokat jóhiszemûen alkalmazza
és a belsõ törvényeket ezeknek megfelelõen módosítja

Romániában, ahol a nemzeti kisebbségek a lakosságnak több mint
10 %-át teszik ki, szükség van a nemzeti kisebbségek jogait biztosító
törvényre. Románia esetében ez a jogállamiságnak is kritériuma.

Identitás

A Romániában élõ erdélyi magyarság identitástudata rendkívül
erõs. Az erdélyi magyar identitástudatnak olyan sajátos jellemzõi
vannak, amelyek Erdély sajátos regionális fejlõdésének következmé-
nyeképpen alakultak ki. Az erdélyi magyarság a modern magyar
nemzettudat 19. századi fejlõdésének eredményeként önmagát a ma-
gyar nemzet egésze részének tekinti, ugyanakkor magában hordozza
az erdélyi történelmi fejlõdés sajátosságait, amelyek az identitástuda-
tot regionális elemekkel színezik és a magyar identitástudatot még
inkább erõsítik. Erdélyben máig él az önálló államiság hagyománya.
A magyar etnikum kollektív identitástudatában a XVI-XVII. századi
Erdélyi Fejedelemség a magyar állameszme letéteményeseként jelenik
meg. Ugyanakkor máig hat az a XVI-XVII. században kialakult
transzilvanista identitástudat, amely a történelmet az erdélyi állam
szemszögébõl értelmezte. A sajátos erdélyi magyar identitástudat
összetevõiként jelenik meg a középkorban kialakult és a XIX. század
második feléig fennálló autonómiák, fõként a székely és a szász
autonómiáknak a hagyománya. Az erdélyi magyar identitástudat
komponense a vallási tolerancia elve, amely már a XVI. században
biztosította az úgynevezett négy bevett vallás, a katolikus, a reformá-
tus, az evangélikus és az unitárius szabad vallásgyakorlatát. A magyar
identitástudatot erõsítõ tényezõ Erdélynek a magyar kultúrában ját-
szott különleges szerepe. A magyar történelmi identitástudat a XVI-
XVII. századi Erdélyt joggal tekinti a magyar kultúra mentsvárának
és gócpontjának. Máig él annak emléke, hogy a fejedelemkorban
Erdélyben a magyar volt az állam hivatalos nyelve. A román állam
több évtizedes asszimilációs politikája sem tudta megtörni a több
évszázados magyar iskolarendszer, történetírás, irodalom, tudomány,
könyvkiadás és népi kultúra élõ hagyományát. Az erdélyi magyar
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identitástudat egyik sajátos vonása a vallásos, felekezeti élettel való
szoros összefonódása. Az I. világháború után ugyanis az egyházak
töltötték be a nemzeti identitás legfõbb õreinek szerepét. A két
világháború között az erdélyi magyar írótársadalom az erdélyi hagyo-
mányok alapján fogalmazta meg transzilvanizmusnak nevezett világ-
nézetét, erdélyi lélekrõl, erdélyi gondolatról és erdélyi szolidaritásról
beszélt. Alaptétele szerint Erdély külön históriai egység ezer esztendõ
óta, saját külön erdélyi öntudattal, önálló kultúrával. Az erdélyi
tolerancia elvre hivatkozva azt vallotta, hogy az erdélyi történelem, a
földrajzi adottságok és a táj az évszázadok folyamán egy sajátos
lelkiséget teremtettek, amelynek jellemvonásai az összeforrás a tájjal,
a néppel, valamint az együttélésbõl következõ magyar-román-szász
egymásrautaltságnak, a kölcsönös megbecsülésnek a szükségessége és
tudatos vállalása.19 A magyar kisebbség által elért siker, az egységes
fellépés az 1996. évi novemberi választásokon a romániai magyar
identitástudat rendkívüli erejének újabb bizonyítéka. A regionális
elemekkel színezett erdélyi magyar identitástudat sajátos európai
értéknek tekinthetõ.

Kapcsolatok az anyaországgal

A román kommunista rendszer igyekezett az országot a külvilágtól
teljesen elzárni. A hivatalos magyar külpolitika pedig az 1980-as évekig
nem mutatott érdeklõdést a romániai magyarság helyzete iránt. A
hetvenes években érvrendszerébe beépítette ugyan a nemzetiségek híd
szerepének tézisét, de a romániai magyarság helyzetének rendezését
továbbra is Románia belügyének tekintette. A nyolcvanas évek köze-
pétõl a magyar külpolitika szorgalmazni kezdte a kisebbségi jogok
érvényesítését. Románia közben újabb intézkedéseket hozott a kapcso-
latok megakadályozására. 1974-ben a román kormány kiadta az úgy-
nevezett szállásrendeletet, amely megtiltotta a román állampolgárok-
nak, hogy lakásukon idegen állampolgárokat szállásoljanak el. A
román határõr- és vámszervek teljes embargót rendeltek el a külföldi
sajtótermékek behozatalára. Az 1989. évi romániai fordulat megszün-
tette a hermetikus elzártság rendszerét. A rokoni-baráti kapcsolatok
fenntartása elõl elhárultak az akadályok, a magyarországi sajtótermé-
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kek is akadálytalanul bejuthatnak Romániába. A magyar külpolitika
a romániai magyarság jogainak biztosítását a Romániával fenntartott
kapcsolatok egyik prioritásaként kezelte. Románia és Magyarország
aláírta a beruházás-védelmi és a kettõs adóztatás kiküszöbölésérõl
szóló egyezményt. Romániában 2000-nél több magyar-román vegyes
vállalat mûködött, ezek közül több mint 1000 magyarországi és a
romániai magyar kisebbséghez tartozó vállalkozók tulajdonában volt.
Románia ma szomszédai közül Magyarországgal tartja fenn a legjelen-
tõsebb kereskedelmi kapcsolatokat. Ennek fejlesztését, az áruk piacra
jutását akadályozta a határmenti infrastruktúra fejletlensége. Magyar-
ország fontos szerepet tulajdonított a határmenti régiók együttmûkö-
désének, amelytõl az Iliescu kormányzat elzárkózott. Magyarország
tanácsadással, képzéssel, ösztöndíjakkal, az önkormányzatok közötti
kapcsolatok fejlesztésével kívánt hozzájárulni a romániai magyar
társadalom polgárosodásához.

Magyarország és Románia között a jelenlegi szabályok szerint
vízummentesség áll fenn, ami a szabad kapcsolatok fenntartását
jelentõs mértékben megkönnyíti. Abban az esetben, ha Magyarország
elõbb csatlakozna az Európai Unióhoz és a schengeni egyezményhez,
mint Románia, Magyarország részérõl felmerül a vízumkötelezettség
bevezetésének kérdése Romániával szemben, amely a romániai ma-
gyar kisebbség és Magyarország közötti szabad kapcsolatok elé aka-
dályokat emelne és súlyos elsõsorban pszichológiai tehertételnek
tenné ki az erdélyi magyarságot. Ezért Magyarországnak arra kell
törekednie, hogy a vízummentességet Romániával szemben fenntart-
sa. Ha pedig ez mégsem lesz lehetséges, a határon túli magyarok
számára speciális elbánást kell biztosítania. Megfontolás tárgyává kell
tenni egy a szlovén alkotmány 5. cikkelye 2. bekezdéséhez hasonló
cikkely beiktatását a magyar alkotmányba. Az említett cikkely ugyanis
kimondja, hogy „Azok a szlovének, akik nem rendelkeznek szlovén
állampolgársággal, Szlovéniában külön jogokat és kedvezményeket
élvezhetnek. E jogok és kedvezmények fajtáit és kereteit törvény
állapítja meg.” Ugyanakkor ki kell dolgozni egy olyan törvényt, amely
a határon túli magyar állampolgársággal nem rendelkezõ magyarok
speciális magyarországi jogállását szabályozza. Magyarországnak pe-
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dig arra kell törekednie, hogy a közte és a határon túli magyarok
közötti speciális kapcsolatokat kidolgozza és azokat a skandináv
államok egymás között fennálló speciális kapcsolataihoz hasonlóan
bevihesse az Európai Unióba.

Az 1996. évi novemberi választások után a magyar-román kapcsolatok
fejlõdésében javulás következett be. Az új román kormány nemcsak az
alapszerzõdés jóhiszemû teljesítésére vállalt kötelezettséget, hanem lehe-
tõvé vált a megegyezés számos olyan kérdésben, amelyeket az alapszer-
zõdés az Iliescu kormányzat ellenállása következtében nem oldott meg,
azaz olyan kompromisszumos megfogalmazást fogadott el, amely a
magyar fél és a romániaimagyar kisebbség érdekét nemveszi kellõképpen
figyelembe. Így az alapszerzõdés nem rendezett számos olyan kérdést,
amelyek ugyan nem kisebbségjogi jellegûek, de közvetlenül érintik a
romániai magyar kisebbséget fõképpen az anyaországgal fenntartott
szabad kapcsolatok kérdését. A dokumentum nemrendelkezett a fõiskolai
és egyetemi diplomák kölcsönös elismerésérõl, csupán azt szögezte le,
hogy a felek illetékes hatóságai megvizsgálják a diplomák elismerésének
kérdését megfelelõ megállapodás megkötése céljából. Hasonlóképpen
nem tartalmazott konkrét lépéseket az 1988-ban bezárt romániai (kolozs-
vári) magyar és a magyarországi román fõkonzulátus újranyitásáról,
csupán a konzuli kapcsolatok bõvítésérõl beszélt.

Az újonnan kinevezett román külügyminiszter 1996. évi decemberi
látogatása és az 1997. februárjában tartott szakértõi megbeszélések
során a két fél megállapodott abban, hogy újranyitják fõkonzulátusa-
ikat Kolozsváron és Szegeden. Románia miniszterelnökének 1997
márciusi látogatása alkalmával a két kormányfõ aláírta az alapszerzõ-
dés végrehajtását szolgáló kormányközi együttmûködési és aktív
partnerségi vegyes bizottság létrehozásáról rendelkezõ megállapodást.
Ennek értelmében a vegyes bizottságnak kisebbségi albizottsága is
van, amelyben a romániai magyar és a magyarországi román kisebb-
ség képviselõi is részt vesznek. A romániai magyar kisebbségnek tehát
meglesz a lehetõség arra, hogy a két fél rá vonatkozó döntéseit
befolyásolja. Ugyanezen alkalommal a következõ a romániai magyar
kisebbség helyzetét is pozitívan befolyásoló egyezményeket írták alá:
a kétoldalú kormányközi gazdasági együttmûködési vegyes bizottság
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létrehozásáról és mûködésérõl, a nemzetközi kombinált áruszállítás-
ról, az államhatáron keresztül megvalósuló vasúti határforgalom
lebonyolításáról és a két ország külügyminisztériuma együttmûködé-
sérõl. A román miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a közeljövõben
kidolgozzák a kisebbségi törvényt, módosítják az oktatási törvény
kisebbségekre vonatkozó jogszabályait, bevezetik a kétnyelvû feliratok
rendszerét, rendezik az anyanyelv használatának kérdését s közigaz-
gatásban és az igazságszolgáltatásban, valamint az államosított egy-
házi ingatlanok ügyét. A közeljövõben pedig tetõ alá hozzák az iskolai
és egyetemi végzettséget, valamint a tudományos fokozatokat igazoló
diplomák kölcsönös elismerésérõl, a környezetvédelemrõl és az ide-
genforgalomról rendelkezõ egyezményeket. Victor Ciorbea, Románia
miniszterelnöke szerint a két ország között kialakuló stratégiai part-
neri viszony modellértékû lehet Európában és kijelentette, hogy a
román kormány egyik legjelentõsebb ütõkártyája az ország euroatlanti
integrációjában épp az a mód, ahogyan a kisebbségi kérdést megköze-
lítette. A jelenlegi magyar kormány a határon túli magyar nemzeti
közösségek, tehát az RMDSZ igényeivel is összhangban intézménye-
sítette Magyarország és a határon túli magyarság kapcsolatait. 1999.
február 20-án a „Magyarország és a határon túli magyarság magyarság
- 1999" konferencia nyilatkozatot fogadott el a Magyar Állandó Érte-
kezlet létrehozásáról, amely politikai konzultatív testületként mûködik
és amelynek az RMDSZ is tagja. A magyar Országgyûlés pedig
határozatot hozott a Magyar Állandó Értekezlet megalakulásához
kapcsolódó feladatokról.20 Az 1998-ban megválasztott magyar kor-
mány a határon túli magyarokkal kapcsolatos politikájának alapelve,
hogy a határontúli magyar nemzeti közössége érdekképviseleti szer-
vezeteit egyenlõ partnerként kezeli és véleményük figyelembevétele
nélkül nem hoz semmilyen rájuk vonatkozó határozatot. Az utóbbi
négy évben hatalmon lévõ román kormány az elõzõeknél rugalmasab-
ban viszonyult a kisebbségi kérdéshez és hajlandó volt annak bizonyos
fokú kezelésére. A magyar miniszterelnök 2000 áprilisában tett hiva-
talos romániai látogatásakor a közelgõ választásokra hivatkozva nem
volt hajlandó azonban a magyar kormány által szorgalmazott két újabb
magyar konzulátus (Csíkszereda, Konstanca) megnyitásáról megálla-
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podni és a magyar kisebbség, valamint a magyar-román kapcsolatok
kérdését ez alkalommal is távolságtartással kezelte.

A romániai magyar kisebbség érdekelt a két ország jószomszédi
kapcsolatainak fejlõdésében, támogatja mind Magyarország mind
Románia euro-atlanti integrációs törekvéseit. Meg van gyõzõdve arról,
hogy a két ország sikeres euro-atlanti integrációja kedvezõbb lehetõ-
ségeket teremt arra, hogy jogait az egyetemes emberi jogok, a nem-
zetközi és európai normák, a pozitív európai gyakorlat szellemében,
sajátos helyzetének és igényeinek megfelelõen érvényesítse. Jogait
kizárólag parlamenti úton, a demokratikus párbeszéd eszközével
kívánja elérni és visszautasítja az erõszak minden formáját. (Megjegy-
zendõ, hogy Erdély területén az etnikai erõszaknak nincs hagyománya
és a magyar kisebbség története folyamán soha nem alkalmazott
erõszakot.) Úgy véli, hogy Románia demokratikus fejlõdésében való
részvételével, a két ország kapcsolatainak alakulásában játszott szere-
pével pedig hozzájárulhat a térség stabilitásának megszilárdításához.
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