
Az RMDSZ külpolitikájának kronológiája (1989–1996)1

Összeállította: Szabó Tamás

1989

December 27. A Külügyminisztérium nyilatkozatban üdvözölte az RMDSZ 
megalakulását, és támogatja a Szövetség 1989. december 26-i kiáltvá-
nyában foglalt alapelvek és célok romániai megvalósítását. A nyilatko-
zat hangsúlyozza, hogy Romániában csak egy átfogó demokratikus ki-
bontakozás teremtheti meg a magyarság sorsának rendezését. A ma-
gyar–román kapcsolatokról kijelenti, hogy ezek alakulása elválasztha-
tatlan a kollektív és egyéni nemzetiségi jogok érvényesülésétõl.

December 29. Horn Gyula külügyminiszter látogatást tett Romániában. 
Tárgyalást folytatott Ion Iliescuval, a román Nemzeti Megmentés Front-
ja Tanácsának elnökével, valamint Petre Roman miniszterelnökkel, 
Sergiu Celac külügyminiszterrel, továbbá Király Károllyal és Domokos 
Gézával. A találkozón megegyezés született a kolozsvári és debreceni 
konzulátusok megnyitásáról. 

1990

Január 11–13. között az RMDSZ Ideiglenes Intézõ Bizottságának tagja, 
Gálfalvi Zsolt részt vett a bécsi Európa-kerekasztal értekezleten, ahol 
beszámolt az romániai magyarság helyzetérõl. 

 1 A kronológia az RMDSZ Közlöny és Tájékoztatók, Udvardy Frigyes: A romániai 
magyar kisebbség történeti kronológiája 1990–2009 (lásd http://udvardy.adatbank.
transindex.ro/), illetve Kuszálik Péter: Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében (lásd 
http://rmdszkronologia.adatbank.transindex.ro/) címû kronológiák felhasználásával 
készült. Az összeállítást a Magyar külpolitikai évkönyvben fellelhetõ kronológiával és 
a budapesti külügyminisztériumi anyagokkal (Magyar Nemzeti Levéltár – Országos 
Levéltára, Külügyminisztérium TÜK iratok, XIX-J-1-J Románia, 1989–1995) egészí-
tettem ki. 
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Január 16–18. között a Magyar Demokrata Fórum küldöttsége Bukarestbe 
látogatott. A küldöttek között volt Kulin Ferenc alelnök, Elekes István 
választmányi tag, Borsi Kálmán Béla és Molnár Gusztáv szakértõk. A 
küldöttség találkozott a NMFT tagjaival, Silviu Brucannal, Gelu Voican-
Voiculescu miniszterelnök-helyettessel, a történelmi pártok vezetõivel, a 
Társadalmi Dialógus csoport és az RMDSZ képviselõivel. 

Február második hetében Tõkés László magyarországi útján tárgyalt a kor-
mány tagjaival, az egyházak vezetõivel. Találkozott többek között Szû-
rös Mátyás ideiglenes köztársasági elnökkel, Németh Miklós miniszter-
elnökkel, Pozsgay Imre államminiszterrel, Tabajdi Csabával, a nemzeti-
ségi kollégium miniszteri rangú vezetõjével, Paskai László prímással. 
Hazatérése után Bukarestben tárgyalt James Bakerrel, az Egyesült Álla-
mok külügyminiszterével. 

Március 9. Tõkés László lelkész az Amerikai Magyar Emberjogi Alapítvány 
meghívására az Egyesült Államokba utazott. Érkezésekor O. C. Jonah, az 
ENSZ fõtitkárának a helyettese fogadta. Kéthetes amerikai útja során Tõ-
kés Lászlót a Fehér Házban fogadta Bush elnök. Március 15-i ünnepség 
keretében a Capitolium kupolájában felavatták Kossuth Lajos mellszobrát.

Március 20. Budapesten, a Hõsök terén több tízezres tömeg tiltakozó nagy-
gyûlésen ítélte el a marosvásárhelyi véres eseményeket. Felszólalt Le-
zsák Sándor, Sinkovits Imre, Kányádi Sándor, Göncz Árpád, Tamás 
Gáspár Miklós, Csurka István, Sebestyén László, Németh Zsolt, 
Prepeliczay István, Csepella Imre és Kónya Imre. 

Az RMDSZ vezetõségének tagjai a március 19–20 között Budapesten tar-
tott magyar–román értelmiségi találkozón értesültek a marosvásárhelyi 
eseményekrõl. A Balázs Sándor, Cs. Gyímesi Éva, Domokos Géza, 
Kántor Lajos, Kányádi Sándor, Lányi Szabolcs, Markó Béla és 
Sylveszter Lajos által jegyzett nyilatkozatban kérik a román kormány 
azonnali közbelépését, és a vétkes személyek felelõsségre vonását.

A székelyudvarhelyi nagygyûlés résztvevõi elutasították a Vatra Româneascã 
provokációját, és elfogadtak egy felhívást, amelyet a román kormány-
szervekhez és az ENSZ-hez intéztek. Követelték az uszító megnyilatko-
zások azonnali beszüntetését. Kérték, hogy az ENSZ küldjön ellenõrzõ 
csoportot Romániába.

Németh Miklós miniszterelnök levelet intéz Petre Roman miniszterelnök-
nek, amelyben elítéli a magyarellenes, soviniszta atrocitásokat. Horn 
Gyula külügyminiszter nyilatkozatában beszámolt arról, hogy levelet in-
tézett az ENSZ fõtitkárához és az ENSZ BT soros elnökéhez az esemé-
nyek kivizsgálása érdekében, és bekérette a román nagykövetet.
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Március 22. A magyar kormány nyilatkozatot tesz közé a romániai magyar-
ellenes cselekményekkel kapcsolatban, és a román kormányt teszi fele-
lõssé, hogy nem tett határozott lépéseket a román sovinizmus újjáéledé-
sének megakadályozására. A nyilatkozat visszautasítja a magyar fél cí-
mére megfogalmazott vádakat, a külsõ beavatkozásra vonatkozó kijelen-
téseket, és kéri az események kivizsgálását és az igazi tettesek felelõsség-
re vonását. A dokumentum leszögezi, hogy Magyarország továbbra is 
hajlandó minden vitás kérdésrõl tárgyalni, ehhez azonban elengedhetet-
len a soviniszta indulatok megfékezése.

Április 10–13. között Bitay Ödön, az RMDSZ titkára és Zonda Attila, az 
országos vezetõség tagja Budapestre utaztak azzal a céllal, hogy segítsé-
get kérjenek és konzultáljanak az RMDSZ választási kampányának 
technikai részleteirõl. 

Május 31. Domokos Géza, az RMDSZ elnöke egyhetes magyarországi úton 
vett részt. Találkozott Göncz Árpád ideiglenes köztársasági elnökkel, 
Antall József miniszterelnökkel és Jeszenszky Géza külügyminiszterrel. 

Június 21. Tõkés László Koppenhágában, a helsinki utótalálkozón elmon-
dott beszédét közölte a Romániai Magyar Szó Egyetlen alternatíva: nem-
zeti megbékélés címmel. A cikk kitér arra, hogy a rendszerváltás utáni 
kezdeti eseményeket a magyar–román barátság jellemezte, amin csakha-
mar felülkerekedett a nacionalizmus és a magyarellenesség. Tõkés sze-
rint a kisebbségi kérdés megoldása a román demokrácia próbaköve.

Augusztus 14. Verestóy Attila szenátor látogatást tett Jeszenszky Géza kül-
ügyminiszternél. Felvetette, hogy a két fél jobb megismerése érdekében 
a Magyar Országgyûlés hívja meg egy körútra a román törvényhozókat, 
mi több, célszerû lenne a két parlament között baráti csoportokat létre-
hozni. 

Szeptember 27. Bárányi Ferenc RMDSZ-es képviselõ a román delegáció 
tagjaként felszólalt az Európa Tanácsban, és bemutatta a Szövetség Ro-
mánia politikai helyzete és az ország jövõje az Európa Tanácsban címû 
állásfoglalását, melyben a következõ követelések jelennek meg: kisebb-
ségi törvény kidolgozása, nemzetiségi minisztérium felállítása, önálló 
magyar televízió- és rádióadás, önálló anyanyelvi oktatás, a Bolyai Egye-
tem visszaállítása, a gyulafehérvári püspökség érseki rangra emelése, az 
anyanyelv szabad használata, a magyarellenes uszítás megszüntetése, a 
kolozsvári konzulátus újbóli engedélyezése. Tárgyalt Catherine 
Lalumi�re asszonnyal, az ET főtitkárával is.

Október 2. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlése határozatot fogadott 
el Románia felvételi kérelmével kapcsolatban, melyben kifejezi aggodal-
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mát a márciusi vásárhelyi és a júniusi bukaresti eseményekért, és kéri a 
jelentések közzétételét, a nemzetiségek egyéni és kollektív jogainak biz-
tosítását. A közgyûlés arról is határozott, hogy bizottságot küld Románi-
ába.

November 9–11. között Temesváron rendezték meg a Magyar Ifjúsági Szer-
vezetek Szövetségének (MISZSZ) második kongresszusát. Számos 
szervezet képviseltette magát, így a FIDESZ és az Ifjúsági Demokrata 
Fórum Magyarországról, valamint a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szervezet képviselõje is részt vett a kongresszuson. 

November 11–25. között az ET Parlamenti Közgyûlésének küldöttsége 
tényfeltáró látogatást tett Romániában, ahol a csatlakozás lehetõségei-
rõl szerzett tapasztalatokat. Találkoztak a politikai pártok és a sajtó kép-
viselõivel, a marosvásárhelyi és júniusi bukaresti eseményeket vizsgáló 
bizottság tagjaival, továbbá ellátogattak Marosvásárhelyre és Kolozsvár-
ra. Az RMDSZ hét pontban fogalmazta meg Románia kisebbségekkel 
kapcsolatos jogrendjével szembeni kifogásait, amelyeket az Értékelés – 
Az Európa Tanács Romániával szembeni elvárásainak eddigi teljesítésé-
rõl címû dokumentumban foglalt össze. 

November 19. Az EBEÉ csúcstalálkozójára utazó román delegáció tagja-
ként Párizsba utazott Domokos Géza. Iliescu elnök találkozott Mitte-
rand elnökkel, akivel az államközi kapcsolatokban jelentkezõ problémá-
kat vitatták meg. 

December 21. A Romániai Magyar Szónak adott interjúban Frunda György 
szenátor beszámolt az alkotmányozó bizottság munkájáról. A készülõ 
alkotmány szövegéhez több kifogást emeltek (nemzeti kisebbségek jo-
gai, az etnikai vagy nyelvi pártok bejegyzésének megtiltása, az anya-
nyelvhasználat és anyanyelvi oktatás), amelyet az ENSZ Emberjogi Bi-
zottságához is elvittek. 

1991

Január 3. Szõcs Géza, az RMDSZ alelnöke látogatást tett a Határon Túli 
Magyarok Fõosztályán. A romániai helyzetrõl, az RMDSZ pozíciójáról 
és a romániai magyarság problémáiról és terveirõl tájékoztatta Jolsvai 
Sándor Fõosztályvezetõt, Kutasi Mártát és Horváth Attilát. 

Január 4. Az Egyesült Államok külügyminisztere, James A. Baker Tõkés 
László püspöknek írt levelében hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok 
határozottan kiáll az emberi jogok tisztelete mellett, beleértve a nemzeti 
kisebbségek tagjainak megvédelmezését is. „Szoros figyelemmel kísér-
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jük a romániai eseményeket, beleértve az etnikai és vallási kisebbségek-
kel való bánásmódot” – írta levelében.

Január 10-én, a Határon Túli Magyarok Fõosztályánál tett látogatást Bodó 
Barna, az RMDSZ alelnöke. A látogatásra elkísérte Csiszér Kálmán, az 
RMDSZ Arad megyei elnöke, Takács Csaba képviselõ, Kocs János 
szakszervezeti vezetõ és Bakk Miklós politikai tanácsos.

Január 15. Az Amnesty International az emberi jogok Romániában történõ 
tiszteletben tartásáról szóló jelentésében részletezi az 1990. márciusi 
marosvásárhelyi és az 1990. júniusi bukaresti eseményeket. A szervezet 
1990 áprilisában fordult a román hatóságokhoz, kérve egy vizsgálóbi-
zottság megalakítását. A jelentés kiemeli a rendõri erõk mulasztását, 
majd jelzi, hogy a felelõsségre vont személyek között csak magyarok és 
cigányok vannak.

Január 15. Domokos Gézát, az RMDSZ elnökét több nyugati (köztük ame-
rikai, német és holland) diplomata kereste meg, hogy elõzetes tájékozta-
tást kérjen a jelenlegi román belpolitikai helyzetrõl és a kisebbségi jogok 
érvényesülésérõl. Az RMDSZ elnöke kifejtette, hogy a magyar kisebb-
ség szempontjából nagy fontossággal bír, hogy az ET következetes ma-
gatartást tanúsítson Románia irányában, és ragaszkodjon a már megha-
tározott elvárásokhoz. 

Február 7. Az RMDSZ Elnöksége munkaülést tartott bukaresti székházá-
ban. A fõtitkárság mellett létrejött a külkapcsolatokat koordináló iroda, 
amely megtette az elsõ lépéseket a szomszéd országokban, illetve Nyu-
gat-Európában mûködõ pártokkal és kisebbségvédelmi szervezetekkel 
való együttmûködésre. Az iroda tagjai Szõcs Géza fõtitkár, Borbély 
Ernõ és Csutak István képviselõk, továbbá állandó tagja Koszta Nagy 
István. 

Február 14. Az RMDSZ elnöksége – a budapesti Külügyminisztérium aján-
lására – levelet juttatott el az EP vezetõihez. A dokumentum megállapít-
ja, hogy az RMDSZ már az EK és Románia közötti Kereskedelmi és 
Együttmûködési Egyezmény megkötését is aggodalommal vette tudo-
másul, mert elfogadását nem elõzte meg az ellenzékkel folytatott kon-
zultáció. A belpolitikai helyzet csak súlyosbodott, a meghirdetett és tör-
vénybe foglalt reformok egy etnokrata diktatúra irányában tartanak. 

Február 15–17. Az RMDSZ képviseletében Frunda György, Hajdú Gábor, 
Pillich László, az örmény és a német kisebbségi képviselõkkel együtt 
Budapestre utaztak, hogy konzultáljanak a közelgõ alkotmány-tervezet 
vitájával kapcsolatban. A küldöttséget az Országgyûlés Emberi Jogi, Ki-
sebbségi és Vallásügyi Bizottsága fogadta, majd találkoztak az Ország-
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gyûlés Alkotmányügyi Bizottságának képviselõivel, az ET-beli képvise-
lõkkel, az Országgyûlés Emberi Jogi Bizottságának képviselõivel és más 
alkotmányjogi szakértõkkel. 

Február 22. Ausztráliai útja során Tõkés László Canberrában a kormány 
képviselõivel és politikusokkal folytatott tárgyalásokat. A magyar nagy-
követségen folytatott beszélgetések fõ témái a romániai magyarság, az 
egyházak helyzete, az RMDSZ szerepe és a jelenlegi kormány megítélé-
se. Hangsúlyozta, hogy fokozni és állandósítani kell a román vezetésre 
nehezedõ nemzetközi nyomást, és exponálni kell a román kormány kül-
földi kijelentései és belföldi tevékenysége közti ellentmondásokat. 

Február 23. Entz Géza, a Miniszterelnöki Hivatal külföldön élõ magyarok-
kal foglalkozó államtitkára az Új Szóban arról nyilatkozik, hogy Ma-
gyarország nemzetközi szempontból is legitim törekvésnek tekinti a 
szlovákiai, az erdélyi, a vajdasági és a kárpátaljai magyarság saját identi-
tásának megtartásáért, közösségi fennmaradásáért, méltóságának tiszte-
letben tartásáért vívott küzdelmet. 

Február 27. Anders Björk, az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének el-
nöke beszédet mondott a román képviselõk együttes ülésén, majd talál-
kozott Ion Iliescu elnökkel és Petre Roman miniszterelnökkel. A talál-
kozón kifejtette, hogy az emberi jogok nem képezhetik Románia bel-
ügyét. Domokos Gézával az oktatásügy helyzetérõl tárgyaltak. 

Március 1–3. között zajlott Ungváron a „Kárpát-medence magyarsága a 20. 
század végén” címû konferencia, amelyen elõadást tartott Király Károly 
RMDSZ-es szenátor. Elõadásában kitért a román parlamentben zajlott 
alkotmány-tervezetrõl szóló vitákra, és arra, hogy az egyes cikkelyek mi-
lyen veszélyeket rejtenek az erdélyi magyarságra nézve (például a nem-
zetállam kifejezés vagy a nemzetiségi, vallási alapon történõ pártszerve-
zés alkotmányos szabályozása).

Március 21–25. között román parlamenti delegáció látogatott Budapestre. 
A delegáció tagjaként Király Károly szenátor a hivatalos programon kí-
vül találkozott Antall József miniszterelnökkel, Jeszenszky Géza kül-
ügyminiszterrel és Szokai Imre helyettes-államtitkárral. 

Március 25. Bécsben, az Osztrák Néppárt szervezésében került sor a nem-
zetközi Európa Kerekasztal értekezletére. A tanácskozáson elfogadott 
dokumentum megállapítja, hogy a kisebbségi jogok az új európai béke-
rend legfontosabb elemei közé tartoznak, és védelmükre európai egyez-
ményt kell létrehozni. Az RMDSZ-t Szõcs Géza és Tõkés László képvi-
selte, akik a magyar kisebbség helyzetére és a készülõ alkotmányterve-
zet hiányosságaira hívták fel a résztvevõk figyelmét. 
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Március 25. Nyílt levélben tiltakozott 127 romániai magyar értelmiségi a 
kormány részrehajló magatartása, a Vatra Româneascã uszító pogrom-
tevékenysége és a tömegkommunikációban érvényesülõ torzítások el-
len. Az aláírók kérték, hogy egy pártatlan nemzetközi bizottság vizsgál-
ja ki az Erdélyben kialakult konfliktusokat. Tiltakozásukat eljuttatták a 
Helsinki Watch-hoz, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságához és az Európa 
Tanácshoz.

Április 13–14. között Erdély múltja és jövõje címmel tanácskozást tartottak 
Egerben, melyet az Erdélyi Szövetség szervezett. A tanácskozáson elõ-
adást tartott Beke György, az Erdélyi Szövetség elnöke, Murvay Sámuel, 
az Erdélyi Szövetség Heves megyei elnöke, Tõkés László püspök, Bor-
bély Imre, Köteles Pál, az Erdélyi Magyarság fõszerkesztõje, Eva Maria 
Barki, a bécsi Nemzetközi Erdély Bizottság elnöke, Pomogáts Béla és a 
Határon Túli Magyarok Titkársága képviseletében Bálint-Pataki József. 

Április közepén Gyõrffy Ilonának, a Kulturális Alapítvány Erdélyért veze-
tõjének a meghívására Washingtonba látogatott Markó Béla szenátor, 
ahol a meghívók felkérésére erdélyi politika, kisebbségi kérdés témában 
tartott elõadást. 

Április 18-án Bukarestbe érkezett François Mitterrand francia államfõ és 
Roland Dumas külügyminiszter. Mitterrand találkozott Iliescu elnök-
kel, majd felszólalt a parlamentben, hangsúlyozva a kisebbségi jogok 
fontosságát, este pedig román értelmiségiekkel találkozott. Domokos 
Géza a francia elnöknek kifejtette, hogy az országban ma is él a kisebb-
ségellenes, nacionalista politika. A tárgyaláson hangsúlyozta, hogy a 
magyar közösség számára elfogadhatatlan az, hogy a többség döntsön a 
romániai magyarság jövõjét, jogkörét illetõ kérdésekben. 

Május 10–19. között Entz Géza államtitkár több mint egyhetes romániai 
körútra érkezett. Látogatást tett a nagyobb erdélyi városokban és tár-
gyalt az RMDSZ megyei vezetõivel, a képviselõházi és a szenátus frak-
ció tagjaival, az egyházak elöljáróival és román politikusokkal, kor-
mányzati tisztségviselõkkel és a pártok vezetõivel.  

Június 4. Az Erdélyi Magyarságért Kulturális Alapítvány meghívására az 
Egyesült Államokban járt Markó Béla szenátor, ahol több elõadást is 
tartott az erdélyi magyarság helyzetérõl. 

Június 7. A magyar kisebbségpolitika pártérdekeken felülemelkedõ stratégi-
ájának kidolgozását sürgette az RMDSZ II. kongresszusának elfogadott 
felhívása, melyet a magyarországi pártokhoz intéztek.

Június 7. Az Európai Népcsoportok Föderális Uniója (FUEV) budapesti 
kongresszusán meghívta tagjai sorába az RMDSZ-t, számolt be a történ-
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tekrõl Szõcs Géza és Eckstein-Kovács Péter. A FUEV az Európa Tanács 
mellett szakértõi szerepet játszik, kisebbségszakértõkbõl álló jogász cso-
portja van. 

Június 16. Bába Iván helyettes-államtitkár bukaresti tárgyalásai alatt találko-
zóra került sor a nagykövetségen az RMDSZ képviselõivel. A beszélge-
tésen részt vett Domokos Géza, Tokay György, Verestóy Attila, Demény 
Lajos, Gálfalvy Zsolt, a Hét fõszerkesztõje és Székely László, a RMSZ 
fõszerkesztõje. Tárgyaltak a magyar–román kapcsolatok aktuális kérdé-
seirõl a kisebbségi jogvédelem hatékonyabbá tételérõl, a nemzetközi 
szervezetekben való hatékonyabb képviseletrõl.

Július 3. Tõkés László püspök Románia kisebbségellenes politikája címmel 
elõadást tartott a genfi nemzetközi jogi konferencián. Elõadásának kö-
zéppontjában a románosítás és az asszimiláció, továbbá a kivándorlás 
problémája jelent meg. 

Július 5-én Tõkés László püspököt fogadta a pápa. A találkozón a püspök 
beszámolt a kisebbségek helyzetérõl, a csángók beolvasztására irányuló 
törekvésekrõl és a román görög katolikusok problémáiról. 

Július 18. Eckstein-Kovács Péter Genfben, az RMDSZ megbízásából infor-
mációkat gyûjtött az EBEÉ kisebbségi konferenciájáról, ugyanis a kiuta-
zó román delegációnak nem volt magyar tagja. A kisebbségek helyzeté-
nek példás rendezését a román fél fehér könyvvel igyekezett bizonygat-
ni. 

Július 26. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület közleményt ho-
zott nyilvánosságra Tõkés László püspök július 8–15-e közötti svájci út-
járól. Ebben beszámoltak arról, hogy találkozott Max Kampelmannal, 
az Egyesült Államok delegációjának vezetõjével, és elõadást tartott a 
nemzeti kisebbségek kérdésével foglalkozó rendezvényen. 

Augusztus 1. Bálványoson Napforduló után címmel egyhetes szabadegyete-
met szervezett a FIDESZ Közép- és Kelet-Európa Csoportja, a Polgári 
Szövetség, a Pro Europa Liga és a MISZSZ. A szabadegyetemen szá-
mos hazai, magyarországi és külföldi elõadó vett részt, ahol a posztkom-
munista változásokról és a kisebbségek problémáiról értekeztek. A tá-
bor résztvevõit és elõadóit Domokos Géza, az RMDSZ elnöke is kö-
szöntötte. 

Szeptember 20-án Csutak István képviselõ New Yorkban tett látogatása so-
rán az American–Hungarian Action Committe szervezésében elõadást 
tartott a román belpolitikáról és a romániai magyarság helyzetérõl. Elõ-
adásában kifejtette, hogy a forradalom véget vetett a diktátor uralmá-
nak, azonban a rendszer lényege nem változott. A magyar kisebbség 
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helyzetére vonatkozóan szomorúan állapította meg, hogy a hivatalos 
román ígéreteket a kormány nem váltotta be. 

Szeptember 30–október 1. között Tõkés László püspök a Christian Broadcasting 
Corporation meghívására az Egyesült Államokba utazott, ahol kongresszu-
si képviselõkkel és a magyar szervezetek vezetõivel találkozott.

Október 1. Antall József miniszterelnök New Yorkban, az ENSZ-közgyûlés 
ülésszakán szólalt fel. Beszédében kiemelte, hogy Magyarország nem-
zetközi eszközökkel is kiáll a magyar kisebbségek védelmében, az embe-
ri és kisebbségi jogok megsértése ugyanis nem képezheti egy ország bel-
ügyét. Ugyanakkor sürgette a nemzetközi közösség szerepvállalását a 
kisebbségi jogok érvényesítésében.

Október 6. Az aradi megemlékezésen ökumenikus istentiszteletet tartottak 
Tõkés László püspök és Emilian Ardaleanul aradi ortodox püspök rész-
vételével, majd pedig beszédet mondott Szõcs Géza, az RMDSZ alelnö-
ke és Tokay György képviselõ. A megemlékezésen részt vett Rudas Ernõ 
nagykövet, a magyarországi politikai pártok képviselõi, a Magyarok Vi-
lágszövetsége és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének 
képviselõi is. 

November 6. Tõkés László püspök az Amerikai Magyar Emberjogi Alapít-
vány szervezésében az Egyesült Államokba érkezett, ahol elõadásokat 
tartott, igét hirdetett magyar gyülekezetekben. Másnap szenátorokkal és 
a törvényhozás emberjogi csoportjának tagjaival folytatott tárgyaláso-
kat. A tárgyalásokon kifejtette, hogy a legnagyobb kereskedelmi kedvez-
mény megadását ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy Románia változtas-
son nemzetiségi politikáján. 

November 8. Antall József Budapesten fogadta az RMDSZ küldöttségét. A 
megbeszélésen az RMDSZ képviselõi kifejtették, hogy egyetértenek a 
magyar kormány külpolitikájával és azzal, hogy nem törekszik Románia 
elszigetelésére. A képviselõk beszámoltak a romániai magyarság aktuá-
lis problémáiról is. A látogatás egyben a hivatalos kapcsolatfelvételt is 
jelentette az RMDSZ és a magyar kormány képviselõi között. 

November 12-én Tõkés László Párizsban találkozott François Deniaux kép-
viselõvel, majd sajtótájékoztatót tartott. Kifejtette, hogy a nemzetiségi 
uszítás jelenleg a kormány egyetlen fegyvere, amellyel elvonja a figyel-
met a mélyülõ válságról, példaként említve a Hargita–Kovászna jelen-
tést. Párizsi látogatása után Strasbourgba utazott, ahol az ET képviselõ-
ivel folytatott megbeszélést. 

December 8–10. között a Román Emberjogi Liga szervezésében került sor 
az emberi jogokkal foglalkozó romániai és nemzetközi szervezetek talál-
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kozójára. Az ENSZ és az Amnesty International mellett nagyszámú ro-
mán és romániai magyar is meghívást kapott az eseményre, melynek fõ 
célja a megismerkedés és konzultatív bizottság megválasztása volt. 

December 13–14. között került sor a román–magyar kerekasztal megbeszé-
léseire Temesváron. A megbeszélések kezdeményezõje Tõkés László 
püspök, amelyre mindkét országból meghívták az egyházak, a sajtó, a 
román-magyar baráti társaságok képviselõit, továbbá neves közéleti sze-
mélyiségeket. A találkozón részt vett Neumann Ernõ temesvári fõrabbi, 
Smaranda Enache, valamint a Fidesz és az SZDSZ képviselõje is.

1992

Január 16. Az RMDSZ Elnöksége közleményében üdvözölte, hogy az Eu-
rópai Közösség elismerte Szlovéniát és Horvátországot. A horvátorszá-
gi tragédia ismételten bizonyítja, hogy az egyéni és kollektív jogokat fi-
gyelmen kívül hagyó politika veszélyezteti a nemzetközi békét – áll a 
közleményben. 

Február 4. Az ENSZ Emberjogi Bizottságának éves jelentése megállapítot-
ta, hogy 1991-ben tovább javult a romániai helyzet, viszont a román és 
magyar közösség közötti bizalmatlanság változatlan. „A magyar kisebb-
ség és tagjai továbbra is gyakran üldöztetés és beavatkozás tárgyát képe-
zik” – olvasható a jelentésben. 

Az amerikai külügyminisztériumnak az emberi jogok helyzetérõl szóló éves 
jelentése megállapította, hogy az emberi jogokat általában betartották 
Romániában, de súlyos megkülönböztetés érte a romákat, csekélyebb 
mértékben a magyarokat és a zsidókat.

Február 6. Kisebbségi jogokról folytatott vitát az ET Parlamenti Közgyûlé-
se, amelyen Szõcs Géza szenátor az utóbbi idõben tapasztalható nem-
zeti jogok megsértésérõl, a magyar televíziós mûsoridõ lecsökkentésérõl 
és letartóztatásokról tájékoztatta a képviselõket. 

Február 8. Antwerpenben az Európai Tiszteletbeli Szenátus tagjává válasz-
tották Tõkés László püspököt. Beszédében a romániai átmenet aktuális 
problémáit érintette. Az esemény után Fabiola belga királyné fogadta a 
püspököt. 

Február 22. Beder Tibor elnökletével Gyergyószentmiklóson tanácskozott 
az RMDSZ Székelyföldi Koalíciós Csoportja. A rendezvényen részt vett 
Töttösy Istvánné, a magyarországi Nemzetiségi Fõosztály vezetõje, 
Atzél Endre, a csángó szervezetek magyarországi megbízottja, Verestóy 
Attila szenátor és több RMDSZ-es parlamenti képviselõ. A találkozóra 
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meghívottak megvitatták a tanügyi törvénytervezetet, a népszámlálások 
és a helyhatósági választások eredményeit. 

Március 5. Szõcs Géza RMDSZ alelnök a Szövetség külpolitikájáról az Új 
Magyar Szónak nyilatkozva elmondta, hogy ezek alkalomszerûek, és eb-
bõl a szempontból elsõsorban Tõkés Lászlóra lehet építeni. Véleménye 
szerint az RMDSZ-nek be kellene lépnie a Magyarok Világszövetségébe. 

Március 7. A Helsinki Watch Ion Iliescu államfõhöz írt levelében tiltakozik 
a marosvásárhelyi bíróság azon döntése ellen, amellyel megakadályoz-
ták Király István polgármester-jelöltségét. A levél emlékeztet arra, hogy 
1990-ben szintén két közéleti személyiség, Smaranda Enache és Kin-
cses Elõd indulását akadályozták meg a parlamenti választásokon. 

Március 10. Richard von Weizsäcker német elnök Bonnban fogadta Tõkés 
László püspököt. A megbeszélés után Tõkés László az MTI tudósítójá-
nak elmondta, hogy hivatalos személyként járt az államelnöknél, akit 
tájékoztatott az ország, valamint a kisebbségek helyzetérõl, a nemzeti-
ség kérdés megoldatlanságáról. 

Március 17. Szõcs Géza az RMDSZ külpolitikájáról elmondta, hogy a szö-
vetség, illetve az erdélyi magyarság nem képviseltetheti érdekeit a mo-
dern társadalmakban megszokott módon, a román külügyi apparátus-
ban például nincsenek magyar diplomaták. A közelmúltban az Európai 
Demokratikus Unió pozitívan reagált az RMDSZ felvételi kérelmére, a 
FUEV-hez pedig már csatlakozott az RMDSZ. Az RMDSZ – magyaráz-
ta az alelnök – el akarja érni, hogy mielõtt Románia elnyeri az Európa 
Tanácsban a teljes jogú tagságot, adja meg a garanciákat, amelyek lehe-
tõvé teszik a romániai magyarság számára identitásának megõrzést.

Március 20–23. között a Külügyminisztérium meghívására az RMDSZ de-
legációja Budapestre utazik. A tárgyalások során a magyar fél ígéretet 
tett arra, hogy az erdélyi magyarságot érintõ minden kétoldalú tárgyalás 
kapcsán konzultálni fog az RMDSZ vezetõségével, az RMDSZ pedig 
kidolgozza a magyar–román alapszerzõdés nemzetiségi cikkelyét. 

Április 3–22. között Tokay György szenátor a Cultural Foundation for 
Transylvania meghívására az Egyesült Államokba utazott. Amerikai tar-
tózkodása során elõadásokat tartott a romániai demokrácia kilátásairól, 
a romániai magyar képviselõk törvényhozásban kifejtett tevékenységé-
rõl és az RMDSZ-rõl, továbbá találkozott a State Department illetékes 
képviselõivel is. 

Április 4. Az amerikai képviselõház száznál több tagja határozati javaslat-
ban igényelte, hogy a román kormány tartsa tiszteletben a kisebbségek 
jogait. A képviselõk felkérték George Bush elnököt és James Baker kül-
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ügyminisztert, hogy vitassák meg az erdélyi magyarság emberi, kulturá-
lis és önrendelkezési jogait a román és más érintett kormányokkal, vala-
mint az EBEÉ-vel. 

Április 11. Borbély Ernõ RMDSZ-es parlamenti képviselõ részt vett az Er-
délyi Világszövetség magyarországi szervezetének Budakeszin tartott 
közgyûlésén. A vele készült interjúban az RMDSZ-ben jelen levõ feszült-
ségekrõl beszélt, és részletezte két platform, az Erdélyi Magyar Kez de-
ményezés és a Szabadelvû Kör megalakulását. 

Április 13. Az RMDSZ Országos Elnökségének április 10-i döntése alapján 
a Szövetség levelet intéz a magyar és a román Kormányhoz, hogy az er-
délyi magyarság képviselõit is vonják be az alapszerzõdés tárgyalásaiba. 

Április 30. Szõcs Gézát, az RMDSZ alelnökét franciaországi útja során fo-
gadták a külügyminisztériumban, a szenátusban és a képviselõházban, 
továbbá találkozott a pártok képviselõivel is. A sajtó kérdéseire elmond-
ta, hogy a Szövetség a román állam keretein belül kívánja érvényesíteni 
a magyar kisebbség jogait, s távol áll tõle a határmódosítás gondolata. 

Május 6. Tokay György RMDSZ-képviselõ beszámolt amerikai útjáról. A 
közel egyhónapos amerikai tartózkodása során találkozott a külügyi és 
törvényhozási szakértõkkel, valamint az erdélyi kisebbség védelmében 
benyújtott határozat-tervezetet kezdeményezõ képviselõkkel. A találko-
zókon kiderült, hogy az Egyesült Államok az európai biztonság része-
ként kezeli a kisebbségek helyzetét. 

Május 21. Az Országgyûlés meghívására Budapestre érkezett az RMDSZ 
parlamenti frakciójának küldöttsége és Kozsokár Gábor, a szenátus al-
elnöke. A Parlamentben találkoztak az emberi jogi, kisebbségi és vallás-
ügyi, majd az alkotmányügyi, törvény-elõkészítõ és igazságügyi bizott-
ság képviselõivel, fogadta õket Szabad György, az Országgyûlés elnöke. 
A küldöttséget fogadta Wolfart János, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Hivatal elnöke, majd Entz Géza elnökkel és a Határon Túli Magyarok 
Titkárságának munkatársaival folytattak megbeszélést.

Az Egyesült Államok Képviselõháza határozatban áll ki az erdélyi magyar-
ság jogainak Románia kormánya általi tiszteletben tartása mellett. A ha-
tározat a nemzeti feszültségek megszüntetésének fontosságára hívja fel 
a figyelmet, és sürgeti Románia kormányát, hogy tartsa be az emberi 
jogokra vonatkozó egyezményeket. 

Május 29. Az Európai Népcsoportok Szövetsége (FUEV) Cottbusban tar-
tott kongresszusán szavaztak az RMDSZ társult taggá válásáról. 

Június 13. Az RMDSZ Országos Elnöksége június 13-án Kolozsváron tar-
tott soros ülésén tájékoztatót hallgatott meg a Szövetség tagjait és veze-
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tõit ért sérelmekrõl, a tanügyi törvénytervezet diszkriminatív részeirõl, 
melyek nyilvánvaló célja az asszimilációs politika folytatása. A nyilatko-
zatban a Szövetség felkéri az európai közösség államait arra, hogy hasz-
nálják befolyásukat a romániai magyarság, valamint a térség más ki-
sebbségei ügyének rendezésére.

Június 19–22. között Tõkés László püspök a The Christian Observer észak-
amerikai presbiteriánus hetilap meghívására az Egyesült Államokban 
tartózkodott. A hetilap és a Kongresszus Emberjogi Bizottságának szer-
vezésében több rendezvényre került sor. Tõkés László, Vladimir 
Tismãneanu, Dorin Tudoran és Mircea Mihãieº meghallgatásával tájé-
koztató értekezletet tartottak a kongresszusi képviselõk számára, a leg-
nagyobb kereskedelmi kedvezmény odaítélése kérdésében. Tõkés vázol-
ta az aktuális politikai fejleményeket és a magyar kisebbséget ért sérel-
meket, és kifejtette, hogy a kormányzat minden eszközzel arra törek-
szik, hogy elhitesse a nyugattal, hogy az országban minden a legnagyobb 
rendben van. 

Június 29. Az RMDSZ javaslatára – miszerint az alapszerzõdés kisebbségi 
kérdésekkel kapcsolatos tárgyalásaiba õket is vonják be – maga a kül-
ügyminiszter, Adrian Nãstase válaszolt, elutasítva Szövetség kérését, mi 
több, azt is hangsúlyozta, hogy a magyar kisebbség helyzete nem képez-
heti a kétoldalú megbeszélések tárgyát. 

Június 29–30. között Budapesten ülésezett az ET Parlamenti Közgyûlése. 
Szõcs Géza szenátor ismertette a résztvevõkkel a Kolozsváron kialakult 
helyzet részleteit, majd egy dokumentumot adott át a Közgyûlés irodá-
jának, amelyben a Szövetség vizsgálóbizottság kiküldését kéri Kolozs-
várra. 

Június végén az RMDSZ levelet intéz a genfi Emberi Jogi Központnak, il-
letve az ENSZ Kisebbségvédelmi Albizottságának a romániai magyar 
kisebbség helyzetérõl és a román kormány döntésérõl, miszerint képvi-
selõik nem vehetnek részt az alapszerzõdés tárgyalásain. 

Július 2. Az Európa Tanács háromtagú bizottságot nevezett ki a Romániá-
ban élõ magyarok problémáinak tanulmányozására. A bizottság vezetõ-
je Friedrich König jogász, osztrák parlamenti képviselõ. A bizottság to-
vábbi tagjai Gunnar Jansson finn és Theodoros Pangalos görög képvise-
lõk. 

Július 8. Hermann János külügyi szóvivõ Bukarestbe utazott, hogy tisztázza 
a kétoldalú kapcsolatokban fennálló nézeteltéréseket. A szóvivõ tárgyalt 
Adrian Nãstase külügyminiszterrel, majd találkozott az RMDSZ képvi-
selõivel. 
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Július 17. John R. Davis, az Egyesült Államok bukaresti nagykövete Kolozs-
váron találkozott a városi tanács tagjaival. Mikó Lõrinc RMDSZ-es ta-
nácsos beszámolt a nagykövetnek arról, hogy Kolozsváron megsértik az 
emberi jogokat, nem engedélyezik a kétnyelvû feliratokat, támadják a 
magyar szervezeteket és a magyar iskolákat. Davis kijelentette, hogy 
nem kíván helyi kérdésekkel foglalkozni.

Július 22. Az Országos Elnökség brassói ülésén döntés született arról, hogy 
a képviselõházi és szenátusi frakciók által összeállított jegyzéket, amely 
az utóbbi idõszak jogsérelmeit és a hatóságok diszkriminatív megnyilvá-
nulásait tartalmazza, mellékletekkel látják el, és a hazai és nemzetközi 
szervezetek elé fogják tárni. 

Július 27. Az RMDSZ levelet intéz Jacques Delors-hoz, az Európai Bizott-
ság elnökéhez, melyben ismertetik a rendszerváltás utáni Románia gaz-
dasági, társadalmi problémáit és a magyar kisebbség helyzetét. A levél-
ben jelzik, hogy noha támogatják Románia integrációját, az európai 
közösségnek is figyelemmel kell kísérnie a kisebbségi jogok megvalósu-
lását. 

Július 28. Csóti György képviselõ az Európai Demokratikus Unió képvise-
letében Romániába látogatott. A tényfeltáró bizottság tagjaként román 
vezetõ politikusokkal találkoztak, és tárgyaltak az RMDSZ képviselõi-
vel. Az Iliescuval folyatott beszélgetésen a bizottság kifejezte fenntartá-
sát a Hargita és Kovászna megyékben leváltott prefektusok ügye miatt. 

Augusztus 14. Szilágyi Zsolt képviselõ Strasbourgban részt vett a Nemzet-
közi Emberi Jogi Intézet nyári egyetemén. Hazajövetele után a nagyvá-
radi napilapnak adott interjúban kifejtette, hogy az RMDSZ-nek táma-
dóbb stratégiát kell kidolgoznia, amelynek nem csak a kisebbségi kér-
désre kell kiterjednie. 

Augusztus 19. Kormánynyilatkozat jelent meg a magyar kisebbségek hely-
zetérõl. A dokumentum leszögezi, hogy „Közép- és Kelet-Európa stabi-
litásának és biztonságának elõfeltétele, hogy a különféle (nemzeti, etni-
kai, vallási és politikai) kisebbségek ne válhassanak az állam hatalmi 
politikájának áldozataivá. […] az etnikailag tiszta államok létesítésére 
irányuló törekvések anakronisztikusak, emberellenesek, és ellentmon-
danak az ENSZ alapokmányának, a helsinki záróokmánynak és a pári-
zsi kartának. Az államok és nemzetek békés új rendjének kiépítéséhez 
csak az államokon belüli nemzeti és etnikai sokszínûség alkotmányos 
elismerésén keresztül vezethet az út. A Kárpát-medencében élõ magyar 
közösségek nem vonják kétségbe az adott államkereteket, azokon belül 
kívánják megteremteni az önszervezõdésükhöz, jogaik gyakorlásához, 
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kulturális autonómiájukhoz szükséges alkotmányos és törvényes formá-
kat. Ebbe a folyamatba illeszkednek a különféle autonómia-elképzelések 
is. Figyelembe véve a kisebbségi létforma sajátos helyzeteit, ez szórvány-
ban a személyi, helyi kisebbségekben az önkormányzati, szubregionális 
többség esetén pedig a területi elvû autonómiák rendszere lehet.”

Augusztus 21. Az amerikai Republikánus Párt houstoni kongresszusán szá-
mos román ellenzéki politikus – Emil Constantinescu, Corneliu Coposu 
–, az RDMSZ részérõl pedig Tokay György vett részt. Tokay György el-
mondta, hogy a küldöttség egységes volt a kisebbségi kérdés tekinteté-
ben, mi több, Corneliu Coposu határozottan kiállt az erdélyi magyarság 
kérdéseinek megoldásáért.

Augusztus 31–szeptember 2. között az Európa Tanács parlamenti közgyûlé-
sének politikai bizottsága nevében Friedrich König ténymegállapító 
körutat tett Romániában. Tárgyalt a német és magyar kisebbségi szerve-
zetek képviselõivel, Kolozsváron és Csíkszeredában pedig az RMDSZ 
részérõl Hajdú Gáborral és Kolumbán Gáborral. Az állandó erõde-
monstrációk, feszültségkeltõ nyilatkozatok, fenyegetések nem a megér-
tést, a nyugodt együttélést szolgálják – mutattak rá az elöljárók. 

Szeptember 1–2. között Boross Péter belügyminiszter Romániába utazott. 
Victor Babiuc belügyminiszterrel aláírta a toloncegyezményt, majd meg-
állapodást írtak alá a minisztériumaik közötti együttmûködésrõl és a 
Méhkerék–Nagyszalonta, Battonya–Tornya határátkelõk megnyitásá-
ról. Marosvásárhelyi útja során találkozott az RMDSZ megyei vezetõi-
vel, Nagy Gyõzõ polgármesterrel és a városi tanács tagjaival. 

Szeptember 6. Koltón Petõfi-emlékünnepséget rendezett az RMDSZ. A 
megemlékezésen részt vett Bálint-Pataki József, a Határon Túli Magya-
rok Hivatalának fõtanácsosa is, aki megbeszéléseket folytatott az 
RMDSZ-es tisztségviselõkkel.

November 26. Marosvásárhelyen járt Egbertha Greve, az ENSZ Menekült-
ügyi Bizottsága bukaresti irodájának munkatársa, ahol találkozott az 
RMDSZ képviselõivel. A Szövetség képviselõi a beszélgetés során kifej-
tették, hogy az alkotmány nem szavatolja kellõképpen a kisebbségi jogo-
kat, a készülõ oktatási törvénytervezet pedig több diszkriminatív kitételt 
tartalmaz. 

December 14-én a Fidesz és az RMDSZ képviselõi a kapcsolatok elmélyíté-
sében állapodtak meg. A Szövetséget Tokay György frakcióvezetõ és 
Borbély László frakcióvezetõ-helyettes képviselte.

December 21. A Helsinki Watch jelentése szerint az erdélyi magyarság a 
szélsõséges erõk elõretörése, a jogbizonytalanság közepette ostromhan-
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gulatban él. A szervezet jelentésében javasolta a román kormánynak, 
hogy vizsgálják felül az igazságszolgáltatás jogsértõ döntéseit, a magyar 
iskolák zaklatását, állítsanak fel kormányszintû kisebbségi hivatalt.

December 30. Szõcs Géza, az RMDSZ alelnöke az Új Magyarországnak adott 
interjújában kifejtette, hogy az erdélyi magyarság legnagyobb ereje az ösz-
szefogás, a fegyelmezettség és az öntudatosság. Mátyás király szobrának 
ügyében az RMDSZ az Európa Tanácshoz és az UNESCO-hoz fordul.

1993

Január 3. Antall József miniszterelnök a rádió Világóra címû mûsorában 
kifejtette, hogy Magyarország a jövõben is segíteni kívánja a környezõ 
országokban élõ magyar kisebbségek érdekvédelmét, és a magyar–ro-
mán viszony javítására törekszik. Kifejtette, hogy indokolt lehet mind a 
személyi jogú autonómia, mind a kulturális, területi autonómia elve.

Január 4. Teodor Meleºcanu külügyminiszter a Népszabadságnak nyilatkoz-
va kijelentette, hogy „Románia útja Nyugat-Európa felé egy eléggé jelen-
tõs szakaszon Magyarországon át vezet.” A két ország közötti szerzõ-
désrõl lehet konzultálni az RMDSZ-szel, de arról semmi esetre sem le-
het szó, hogy az RMDSZ képviseltesse magát a tárgyaláson.

Január 9. Bukarestbe látogatott Jean Pierre Massaret, az EP francia küldött-
ségének vezetõje. A Meleºcanu külügyminiszterrel folytatott tárgyalá-
sok után a rádiónak kifejtette, hogy Európának fontos Románia integrá-
lása, ezért a francia delegáció szeretné, ha az ország még 1993-ban az 
ET tagjává válna. A képviselõ tárgyalt Markó Béla RMDSZ-elnökkel is, 
aki ismertette a magyar kisebbség helyzetét, a magyar egyetem hiányát 
és a szélsõséges megnyilvánulásokat. 

Január 15. Az RMDSZ brassói kongresszusán részt vett Entz Géza államtit-
kár, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke és Kodolányi Gyula, 
Antall József miniszterelnök külpolitikai tanácsadója. A Demokratikus 
Konvenció képviselõi mellett számos külföldi szervezet jelen volt, köz-
tük az Európa Tanács, az EDU, a Helsinki Watch, a Magyarok Világszö-
vetsége, továbbá a magyarországi pártok képviselõi. 

Január 26. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma az emberi jogok tisz-
teletben tartásáról kiadott éves jelentésében úgy ítélte meg, hogy Romá-
niában 1992-ben javult az emberjogi helyzet, bár a magyar és a roma 
kisebbséget még mindig érik diszkriminatív intézkedések. 

Január 27. Ion Iliescu államelnök fogadta az Európa Tanács parlamenti 
közgyûlése mellett Romániát képviselõ küldöttség tagjait. Az ellenzéki 
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pártok, köztük az RMDSZ, akit Frunda György képviselt, nem értettek 
egyet a küldöttség összetételével.

Január 29-én Jeszenszky Géza külügyminiszter vezetésével Kodolányi Gyu-
la államtitkár, Zalatnai István, a HTMH elnökhelyettese, Kelemen And-
rás államtitkár, Bába Iván és Peisch Sándor helyettes államtitkárok, 
Hermann János, Kéry György és Szõcs Ferenc fõosztályvezetõk, vala-
mint Oberfrank Ferenc, a kabinet munkatársa részvételével áttekintet-
ték a magyar–román kapcsolatok aktuális kérdéseit. A találkozón dön-
tés született arról, hogy a Külügyminisztérium alakítson ki intézményes 
kapcsolatot az RMDSZ-szel, és az alapszerzõdés, továbbá a kisebbségi 
megállapodás ügyében folyamatosan konzultáljanak.

Február 1-jén Frunda György Strasbourgban fölszólalt az Európa Tanács 
ülésén, hangsúlyozva, hogy a romániai magyar nemzeti kisebbség szá-
mára nagyon fontos a kisebbségi jogok jegyzõkönyv-tervezete, valamint 
a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Chartájának ratifikálása. Románia 
alkotmánya – emelte ki felszólalásában – nem szentesíti a nemzeti ki-
sebbségi jogokat kielégítõen, ezért feltétlenül szükségesnek tartjuk egy 
kisebbségi törvény kidolgozását. 

Február 3. Frunda György az RMDSZ által kidolgozott dokumentumot 
adott át az ET titkárságának, mely rögzíti, hogy a román alkotmány 
nem biztosítja kielégítõen a nemzetiségi jogokat. Szükséges a kisebbségi 
törvény elfogadása, mely biztosítja a nyelvhasználatot, a személyi és 
kulturális autonómiát.

Február 5. Tõkés László az Egyesült Államokba utazott. Amerikai útja so-
rán több magyar és román egyesületet keresett fel, igehirdetést tartott és 
beszélt a televízióban. Washingtonban, a külügyminisztériumban is fo-
gadták. 

Február 26-án Markó Béla szövetségi elnök, Tõkés László tiszteletbeli el-
nök és Takács Csaba ügyvezetõ elnök a Határon Túli Magyarok Hivata-
lának meghívására Budapestre látogattak és találkoztak Göncz Árpád 
köztársasági elnökkel, Antall József miniszterelnökkel, Szabad György-
gyel, az Országgyûlés elnökével és Jeszenszky Géza külügyminiszterrel. 
Közös közleményükben a felek megegyeztek abban, hogy szorosabb és 
intézményesített kapcsolatra törekednek. 

Március 3-án és 4-én Athénban ülésezett az Európai Demokratikus Unió 
55. vezetõ tanácsa, amelyen a Szövetséget Bodó Barna politikai alelnök 
képviselte. Az RMDSZ képviselõje javaslatot terjesztett elõ, a kisebbsé-
gek helyzete és az európai stabilitás témakörének EDU-szinten történõ 
tanulmányozására vonatkozóan. 
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Március 9. Az RMDSZ vezetõ politikusai Bukarestben találkoztak az ET 
jelentéstevõjével, Friedrich Königgel. A beszélgetésen a Szövetség kép-
viselõi részletezték az erdélyi magyarság helyzetét, a tanügyi törvény ki-
dolgozásának fontosságát, illetve az igazságügyben történt jogsértéseket 
és az önálló Bolyai Egyetem visszaállításának szükségességét. 

Március 17–23. között Markó Béla szövetségi elnök Párizsban részt vett a 
francia könyvszalon rendezvényein, és ugyanakkor megbeszéléseket 
folytatott francia politikusokkal és a kormány tisztviselõivel, majd tájé-
koztatta õket a romániai magyarság helyzetérõl, az RMDSZ álláspontjá-
ról. Sor került többek között egy találkozóra Raymond Barre-ral, Fran-
ciaország volt miniszterelnökével. 

Március 24–26. között Frunda György szenátor részt vett az Európa Ta-
nács Politikai és Jogi Bizottságának máltai gyûlésén. A bizottság követ-
kezõ ülésszakára halasztotta a Romániáról szóló jelentés megvitatását. 

Április elején a Nyugat-Európai Unió küldöttsége Bukarestben járt, hogy 
tájékozódjon Románia ET-felvételével kapcsolatban. Találkoztak a par-
lamenti pártok frakcióvezetõivel is. Az RMDSZ-t Verestóy Attila képvi-
selte, aki elmondta, hogy Romániában ki kell építeni a megfelelõ intéz-
ményrendszert. 

Április 6-án a Szenátus és a Képviselõház Emberjogi, Kisebbségi és Vallás-
ügyi Bizottságának tagjai találkoztak Dean Coates és Frank Wolf ameri-
kai szenátorokkal. A találkozón az RMDSZ részérõl Buchwald Péter 
szenátor és András Imre képviselõ vett részt.

Április 7. Az RMDSZ bukaresti székházában a szövetség vezetõi fogadták 
az Európai Keresztény Demokrata Unió (EUCD) küldöttségét. A meg-
beszélésen az EUCD részérõl Wilfried Martens, az Unió elnöke, Klaus 
Franche, Monique Badén�s és Wim van Valzen vett részt, az RMDSZ-t 
Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezetõ elnök, Bodó Bar-
na politikai alelnök, továbbá – a Romániai Magyar Keresztény Demok-
rata Párt képviseletében – Hajdú Gábor szenátor, dr. Bárányi Ferenc és 
Nagy Benedek képviselte. A találkozón az EUCD és az RMDSZ közöt-
ti kapcsolatokról beszélgettek. 

Április 10. Wilfried Martens, az Európai Keresztény Demokrata Unió Buka-
restben tartózkodó küldöttségének vezetõje sajtóértekezletén elmondta, 
hogy Romániában a demokrácia csak papíron fest jól, a gyakorlatban sok-
kal rosszabb a helyzet. Az RMDSZ-szel folytatott beszélgetésbõl kiderült, 
hogy az EUCD képviselõi elégedetlenek a romániai kisebbség helyzetével. 

Április 12–17. között Verestóy Attila, az RMDSZ szenátusi frakciójának 
vezetõje Románia parlamenti delegációjának tagjaként részt vett Új 
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Delhiben az Interparlamentáris Unió ülésszakán. Felszólalásában hang-
súlyozta a nemzeti kisebbségi kérdés megoldásának fontosságát, az etni-
kai feszültségek csökkentésének szükségességét. 

Április 16–17. között a FIDESZ meghívására Markó Béla, az RMDSZ szö-
vetségi elnöke részt vett a Fiatal Demokraták Szövetségének debreceni 
kongresszusán. Az RMDSZ képviseletében jelen voltak még Magyari 
Nándor László, György Béla Zsolt ügyvezetõ alelnök a MISSZ képvisele-
tében, Toró T. Tibor, Szilágyi Zsolt, Szõcs Géza, valamint Bányai Péter.

Április 17. Nagykanizsán, a Délnyugat-Magyarország Alapítvány által szer-
vezett fórumon tartott elõadást Jeszenszky Géza külügyminiszter, ahol 
jelen volt Markó Béla, az RMDSZ elnöke, Fodó Sándor, a Kárpátaljai 
Magyarok Kulturális Szövetségének elnöke és Pozsonyec Mária, a Mu-
ravidéki Magyarok Érdekközösségének elnöke. Markó Béla, Jeszensz-
kyhez hasonlóan az autonómiát jelölte meg a megmaradás hatékony 
eszközének. 

Április 19. Az Országgyûlés meghívására kétnapos látogatásra Budapestre 
érkezett az RMDSZ szenátusi és képviselõházi frakciójának küldöttsé-
ge. A Markó Béla elnök által vezetett 32 fõs delegáció találkozott Antall 
József miniszterelnökkel, Göncz Árpád köztársasági elnökkel, Szabad 
Györggyel, az Országgyûlés elnökével és Entz Gézával, a Határon Túli 
Magyarok Hivatalának elnökével. 

Április 26. Az RMDSZ küldöttsége Bukarestben tárgyalt az Európa Tanács 
jogi bizottságával. A Szövetség vezetõi kifejtették, hogy a kormány nem 
tett lépéseket a kisebbségi problémák megoldására, ellenkezõleg: a har-
gitai és kovásznai prefektusok kinevezése újabb diszkriminatív intézke-
dés. Az RMDSZ által felsorolt problémákat az oktatás, anyanyelvhasz-
nálat és igazságügy területén még az ET tagság elõtt meg kell oldani.

Április 27. Az amerikai Kongresszus meghívására parlamenti küldöttség 
utazott az Egyesült Államokba. Az RMDSZ-t Hosszú Zoltán szenátor 
képviselte, aki elmondta, hogy az amerikai szakértõk igen tájékozottak 
Romániát illetõen, tudnak a kisebbségi gondokról. 

Április 28. A FUEV, a KENF (Közép-Európai Népcsoportok Fóruma) és 
az MVSZ közös nyilatkozatban számolt be arról, hogy együttes erõvel 
elkészítik a kisebbségben élõ magyarok közös autonómiatervezetét. 

Május 5. Tõkés László a Telos Alapítvány meghívására Hollandiába, majd 
Franciaországba látogatott, ahol egyházi és politikai jellegû tárgyaláso-
kat folytatott a Romániának nyújtandó segélyekrõl. Külföldi tartózkodá-
sa során az EBEÉ kisebbségi fõbiztosának munkatársait tájékoztatta a 
kisebbségi problémákról. 
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Május 10-én ülésezett Varsóban az Európai Demokrata Unió (EDU) Politi-
kai Bizottsága. Az ülésen az RMDSZ-t Szõcs Géza és Patrubány Miklós 
képviselték, akik hivatalosan beterjesztették az RMDSZ társulási kéré-
sét, melyet a Politikai Bizottság elfogadott. A döntés fontos lépés a Szö-
vetség teljes tagsága szempontjából, amit az EDU vezetõi tanácskozásá-
nak kell megerõsítenie. 

Május 19–22. között nemzetközi szimpóziumra került sor az Interparla-
mentáris Unió szervezésében. A találkozón a román Parlamentet Petru 
Tanasie (NDMF), Vasile Pop (KDNPP) és Márton Árpád (RMDSZ) 
képviselte. Márton Árpád kétszer is felszólalt a tanácskozáson; hozzá-
szólásaiban a nemzeti kisebbségek parlamenti képviseletének szüksé-
gességét hangsúlyozta, és arról a fontos szereprõl beszélt, amely a parla-
menterekre hárul a nemzetközi szerzõdésekben foglalt emberi jogoknak 
az egyes országok alkotmányaiba való beiktatása és gyakorlati alkalma-
zása terén.

Május 19–23. között zajlott le Németországban, Flensburgban a FUEV 
XIX. Kongresszusa. Az európai kisebbségi szervezet tanácskozásán a 
szövetségi elnök megbízásából Takács Csaba ügyvezetõ elnök, Bodó 
Barna politikai alelnök és Pillich László vesz részt. A kongresszuson 
döntöttek az RMDSZ teljes jogú tagságáról is.

Május 28–29. között Budapesten kerül sor a Szabad Demokraták Szövetsé-
ge rendkívüli küldöttgyûlésére, amelyet egy kisebbségpolitikai tanácsko-
zás elõz meg. Az RMDSZ-t Markó Béla szövetségi elnök, Kolumbán 
Gábor, az SZKT alelnöke és Béres András képviseli.

Május 28–június 1. között Erdély több városába látogat el az Európai Nép-
csoportok Föderatív Uniójának küldöttsége. A küldöttséget a FUEV al-
elnöke, Karl Kring vezeti, tagjai között van dr. Felix Ermacora bécsi 
professzor, dr. Christoph Pan dél-tiroli professzor és Komlóssy József, a 
FUEV elnökségi tagja. A küldöttség Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredá-
ban, Székelyudvarhelyen és más városokban találkozik önkormányzati 
képviselõkkel, oktatókkal, egyházi méltóságokkal, az RMDSZ és a Né-
met Demokrata Fórum képviselõivel. 

Május 31-én Nagy-Britannia és Észak-Írország nagykövete, Andrew Bache 
fogadta Markó Bélát. A szövetségi elnök tájékoztatta a brit nagykövetet 
a jelenlegi belpolitikai helyzettel kapcsolatos RMDSZ-álláspontról és a 
romániai magyarság sürgõs megoldásra váró problémáiról.

Június 2-án nyolcnapos látogatásra Romániába érkezett az EBEÉ kisebb-
ségügyi fõbiztosa, Max van der Stoel. Romániai tartózkodása során ta-
lálkozott Teodor Meleºcanu külügyminiszterrel, Viorel Hrebenciuc kor-
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mányfõtitkárral és az RMDSZ képviselõivel. A fõbiztos több erdélyi te-
lepülést is felkeresett, ahol a kisebbségek helyzetérõl folytatott tárgyalá-
sokat. 

Június 3. Az Európai Demokrata Unió oslói ülésén megerõsítette az 
RMDSZ teljes jogú taggá választásának határozatát. Csóti György, az 
Országgyûlés külügyi bizottságának alelnöke, aki Oslóban az MDF-et 
képviseli, elmondta, hogy az EDU-ban már 1990-ben felmerült az 
RMDSZ tagsága, azonban az EDU a korábbi romániai választásokat 
nem ismerte el szabadnak, ezért vártak a felvétellel. 

Június 6-án Kolozsváron az RMDSZ képviselete fogadta az EBEÉ Románi-
ába látogató magas rangú küldöttségét, melyet Max van der Stoel, a ki-
sebbségi bizottság fõbiztosa vezetett. Az RMDSZ részérõl jelen volt 
Tõkés László, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke, Takács Csaba ügyvezetõ 
elnök, Bodó Barna politikai alelnök, Somai József szervezési alelnök, 
Borbély Imre képviselõ, az SZKT alelnöke, Molnos Lajos Kolozs me-
gyei RMDSZ elnök, Eckstein-Kovács Péter és Pillich László, a Kolozs 
megyei RMDSZ alelnökei. A találkozón Takács Csaba mutatta be a 
szervezetet, majd a Nemzeti Kisebbségi Tanácsban való részvételrõl, az 
oktatási rendszer kiépítésérõl, az alkotmány jellegérõl, az RMDSZ ál-
lamközi kapcsolatokban betöltött szerepérõl esett szó. 

Június 6–8. között az RMDSZ küldöttsége Szlovákiába látogatott. A Tokay 
György képviselõ vezette küldöttségben részt vett Magyari Nándor ügy-
vezetõ alelnök, Mátis Jenõ képviselõ és Varga Gábor, a Bihar megyei 
szervezet elnöke. A látogatás alkalmából megbeszélésre került sor a Ma-
gyar Polgári Párt, az Együttélés Politikai Mozgalom, a Magyar Keresz-
ténydemokrata Mozgalom és a CSEMADOK vezetõivel. 

Június 10. Az RMDSZ szövetségi elnöki hivatala rendszeresen kiadja az 
RMDSZ Közlönyt, a magyar sajtó tájékoztatására pedig az RMDSZ Tájé-
koztatót – számolt be a sajtó képviselõinek Markó Béla. Az RMDSZ le-
gitimitásának növekedését bizonyítja, hogy az Európa Tanács és a nem-
zetközi fórumok figyelembe veszik az RMDSZ állásfoglalásait.

Június 14-én Sir L. Brittan, az Európa Parlament Külügyi Bizottságának 
gazdasági kérdésekért felelõs alelnöke találkozott a román Parlament 
Európa Parlamenti Bizottságával. Az RMDSZ részérõl Borbély László 
képviselõházi frakcióelnök, a bizottság tagja vett részt a találkozón, aki 
felszólalásában kifejtette, hogy a kisebbségi kérdés biztonsági tényezõ, s 
ennek megfelelõen a román kormánynak és a kormánykoalíciót alkotó 
pártoknak néhány konkrét lépést kell tenniük a romániai nemzeti ki-
sebbségek helyzetének rendezése érdekében.
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Június 14–16. között az RMDSZ meghívására Romániába látogatott az Or-
bán Viktor vezette Fidesz-delegáció. Nagyváradon Tõkés László püs-
pökkel tárgyaltak, majd másnap, Bukarestben a küldöttség megbeszé-
lést tartott az RMDSZ vezetõivel. A Fidesz küldöttsége találkozott a 
Polgári Szövetség Pártja elnökével, Nicolae Manolescuval, valamint a 
Liberális Párt vezetõjével, Horia Rusuval. A beszélgetéseken elhangzott, 
hogy a Fidesz támogatja az RMDSZ autonómia-törekvéseit, és úgy véli, 
a magyarországi pártoknak nincs joguk megfogalmazni az itteni magya-
rok igényeit. Ez a romániai magyarok kizárólagos joga. 

Június 15. Az RMDSZ Maros Megyei Elnöksége nyilatkozatában állást fog-
lalt Cseresznyés Pál ítélete kapcsán a marosvásárhelyi, oroszhegyi, 
zetelaki magyarok elleni koncepciós perben. Az RMDSZ a nemzetközi 
közvéleményhez fordul, az Európa Tanács jogi bizottsága elé terjeszti a 
koholt ítélet minden dokumentumát. 

Június 18. Budapestre látogattak az oktatási bizottságban dolgozó RMDSZ-
es képviselõk (Nagy Benedek, Németh János, Rákóczi Lajos és Aszta-
los Ferenc), valamint Magyari Lajos szenátor, akik az Országgyûlés ok-
tatási bizottságának tagjaival találkoztak. Az RMDSZ képviselõi tájé-
koztatták a magyar felet az oktatási törvénytervezetrõl, majd kifejezték 
köszönetüket a magyar kormány részérõl érkezõ anyagi, szellemi és er-
kölcsi támogatásért. 

Június 19–22. között Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Az ülésen Ta-
kács Csaba beszámolt arról, hogy készül a kisebbségi dokumentum, a 
romániai magyarság Fehér könyve, a Politikai Fõosztály pedig a kisebb-
ségi törvénytervezeten dolgozik. Kónya-Hamar Sándor javaslatot tett az 
ENSZ mellett mûködõ Képviselet Nélküli Népek Szervezetébe való be-
lépésrõl.

Június 23. Mircea Geoanã külügyi szóvivõ visszautasította az Európa Ta-
nács jelentéstevõjének igényét a marosvásárhelyi, zetelaki és oroszhegyi 
magyar elítéltek ügyének felülvizsgálására. Ezek a perek törvényesek 
voltak – mondta a szóvivõ. Elutasította továbbá az RMDSZ álláspont-
ját, mely szerint a magyar kisebbségiek elleni perek politikai jellegûek 
voltak. Azok a törvényesség szigorú tiszteletben tartásával zajlottak le 
– hangsúlyozta. 

Július 6–9. között tartották meg az EBEÉ parlamenti ülésszakát Helsinki-
ben. A román delegáció tagjaként Tokay György vett részt az üléssza-
kon. Az elfogadott határozat kiemelten foglalkozott a bosznia-hercego-
vinai helyzettel, és kisebbségi jogi kódex kidolgozását és elfogadását ja-
vasolta, melyrõl az államfõk októberi értekezleten dönthetnek. 
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Július 14-én az RMDSZ vezetõi Bukarestben sajtóértekezletet tartottak. 
Markó Béla elnök értékelte a Demokratikus Konvenció programnyilat-
kozatát, amelynek kidolgozásában az RMDSZ is részt vett. Tokay 
György az EBEÉ helsinki parlamenti ülésérõl számolt be: az elfogadott 
határozat a nemzeti kisebbség kérdését az európai biztonság sarkalatos 
kérdésének nyilvánította. 

Július 15–16. között Neptunon az etnikai viszonyokat vizsgáló amerikai ala-
pítvány (Project on Ethnic Relations) rendezésében tanácskozásra ke-
rült sor, amelyen részt vettek: Viorel Hrebenciuc, a kormány fõtitkára, 
Traian Chebeleu elnöki szóvivõ, Ovidiu ªincai, a Képviselõház elnöké-
nek tanácsosa, Wolfgang Wittstock, a Német Demokrata Fórum képvi-
selõje, Dinu C. Giurescu történész, valamint Frunda György szenátor, 
Tokay György és Borbély László képviselõk, továbbá amerikai és svájci 
megfigyelõk. A tanácskozás résztvevõi felleltározták azt a megoldásra 
váró javaslatcsomagot, amelyet a Nemzeti Kisebbségi Tanács az 
RMDSZ javaslatára napirendre tûzött. A Neptunon tartott tanácskozás-
ról beszámoló The New York Times azt állította, hogy magyar oldalon is 
létezik szélsõséges elem: az RMDSZ, amely nem csinál titkot abból a 
vágyból, hogy Erdélyt visszacsatolják Magyarországhoz.

Július 16. Az Egyesült Államok bukaresti nagykövetségének meghívására 
román küldöttség utazott a NATO fõparancsnokságra. Az RMDSZ-t 
Buchwald Péter képviselte, aki elmondta, hogy Románia csatlakozása a 
demokrácia és bizonyos gazdasági szint elérésének a függvénye. Ilyen 
szempontból a NATO képviselõi az elsõ helyre Magyarországot tették, 
Romániát pedig az utolsóra.

Július 19-én háromnapos romániai látogatásra Bukarestbe érkezett az Euró-
pa Parlament nem tagországokkal foglalkozó bizottságának küldöttsé-
ge, élén Alexander Langerrel. A látogatás elsõ napján a küldöttség talál-
kozott a Román Parlament Európa Parlamenti delegációjának tagjaival. 
A találkozón az RMDSZ-t Borbély László képviselte.

Az RMDSZ meghívására július 23–24. között a Vajdasági Magyarok De-
mokratikus Közösségének vezetõi, Ágoston András elnök, Hódi Sándor 
és Vékás János alelnökök Kolozsvárra és Marosvásárhelyre látogattak. 
Közös közleményükben hangsúlyozták az önazonosság megõrzését 
szolgáló autonómia-formák megvalósításának fontosságát.

Július 30. A Neptunfürdõn lezajlott találkozás nem volt titkos, az RMDSZ-
képviselõk magánszemélyként jelentek meg, mondta Markó Béla 
RMDSZ-elnök, de nem volt mandátumuk az RMDSZ-tõl. Az ott elért 
egyetértés nem mindenben fogadható el az RMDSZ számára. A tanács-
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kozást a román propaganda országszerte arra használta fel, hogy azt 
elõrelépésnek tüntesse fel a romániai magyarság helyzetének rendezésé-
ben. Az RMDSZ elnöke az MTI-nek hangsúlyozta, hogy ilyen ígéretek 
már máskor is elhangzottak, és nem ezeken a tanácskozásokon kell a 
kisebbségi problémákat megoldani. 

Augusztus 11. Tokay György képviselõ a Carnegie Alapítvány és a washing-
toni Kulturális Alapítvány Erdélyért meghívására látogatást tett az 
Egyesült Államokba. Tájékoztatta a romániai magyarság helyzetérõl a 
külügyminisztérium, a törvényhozás illetékeseit, elõadást tartott a 
George Washington Egyetemen és a Princeton Egyetemen. 

Augusztus 12. Tõkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke az 
Egyesült Államok szenátusához és képviselõházához intézett nyílt leve-
lében kérte Románia számára a legnagyobb kedvezmény megadását az 
ország elszegényedésére, az erõsödõ szélsõnacionalista befolyásra való 
tekintettel, a kommunista visszarendezõdési tendenciák ellensúlyozásá-
ra. A legnagyobb kedvezménnyel kapcsolatos szerzõdés fontos garanci-
ája lehetne az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartásának, ameny-
nyiben pontosan meghatároznák és számon kérnék azokat.  

Augusztus 13-án Szabó Károly, az RMDSZ szenátori frakciójának elnöke 
találkozott John R. Davisszel, az Amerikai Egyesült Államok bukaresti 
nagykövetével. Az amerikai diplomácia romániai vezetõjének kérésére 
létrejött megbeszélésen részt vett még John Cook, az amerikai nagykö-
vetség politikai tanácsosa és Niculescu Antal, az RMDSZ Elnöki Hiva-
talának politikai tanácsosa.

Augusztus 18. Max van der Stoel, az EBEÉ nemzeti kisebbségekkel foglal-
kozó fõbiztosa a szövetségi elnöki hivatalba látogatott és az RMDSZ 
képviselõivel tárgyalt. A fõbiztos értésére adta az RMDSZ képviselõi-
nek, hogy Románia felvétele az ET-be eldöntött dolog. A Szövetség kép-
viselõi elmondták, hogy fontosnak tartják Románia felvételét az Európa 
Tanácsba, ezt megelõzõen viszont az RMDSZ elengedhetetlennek te-
kinti a már elõterjesztett felvételi követelmények maradéktalan teljesíté-
sét. Max van der Stoel meghívottként felszólalt a Nemzeti Kisebbségi 
Tanács ülésén, és pozitívan értékelte a nemzetiségi jogok terén tett elõ-
relépéseket, mi több, egyetlen kritikus megjegyzése sem volt.

Augusztus 24. Markó Béla, az RMDSZ elnöke levelet intézett Gunnar 
Jansson úrhoz, az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlése Jogi és Em-
berjogi Bizottságának tagjához a Románia felvételi kérelmét véleménye-
zõ jogi bizottság ülése elõtt. A szövetségi elnök levelében kifejti, hogy 
Románia integrációja a magyar kisebbségnek is alapvetõ érdeke, viszont 
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ameddig az ország jogrendjében a törvényhozás és a jogalkalmazás 
szintjén a megfelelõ változások nem következnek be, nincsenek meg az 
integráció reális feltételei. A levél kiemeli az igazságszolgáltatás, a sajtó-
szabadság, a tulajdonviszonyok és a kisebbségvédelem terén létezõ 
problémákat. 

Augusztus 25-én Markó Béla szövetségi elnök meghívta John R. Davist, az 
Amerikai Egyesült Államok nagykövetét és John Cook politikai tanács-
adót. A találkozón részt vett Magyari Nándor László, az RMDSZ ön-
kormányzat- és reformügyi alelnöke is. A megbeszélésen a felek kölcsö-
nösen tájékoztatták egymást. A szövetségi elnök elmondta, hogy konk-
rét kormánylépéseket várnak a kisebbségi kérdések megoldására, többé 
nem dõlhetünk be a folyamatos ígéreteknek. Az autonómia elképzelése-
ink pedig igenis megvalósíthatóak, ha erre politikai szándék mutatkoz-
na a jelenlegi politikai hatalom részérõl.

Augusztus 26. Háromnapos romániai látogatásra érkezett Catherine 
Lalumi�re asszony, az Európa Tanács főtitkára. Az RMDSZ-szel folyta-
tott találkozón Markó Béla átnyújtotta az RMDSZ memorandumát és a 
Gunnar Jansson úrhoz, az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlése Jogi 
és Emberjogi Bizottsága tagjához intézett levelének másolatát. Az 
RMDSZ elnöke kifejtette a szövetség álláspontját, fölsorolva mindazo-
kat a jogsérelmeket, amelyeket még Románia ET-felvétele elõtt orvosol-
ni kell, mivel ezekkel kapcsolatban eddig a román kormány részérõl 
csak ígéretek hangzottak el.

Az RMDSZ memorandumot adott ki Románia felvételérõl az Európa Ta-
nácsba. A memorandum tizenöt pontban foglalta össze a Románia jog-
rendjével kapcsolatos kifogásokat. Az RMDSZ – áll a dokumentumban 
– fontosnak tartja Románia jogrendjének és társadalmi struktúráinak 
közelítését az európai normákhoz, az ország integrációs törekvéseinek a 
sikerét. A Szövetség véleménye szerint azonban mindaddig, amíg Ro-
mánia jogrendjében a szükséges változtatásokra nem kerül sor, és amíg 
alapvetõ intézményeinek mûködése nem kielégítõ, az ET tagság feltét-
eleit nem teljesíti.

Augusztus 27. Antall József miniszterelnök, mint az Európai Demokrata 
Unió alelnöke fogadta Markó Bélát, az RMDSZ elnökét és Bugár Bélát, 
a szlovákiai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom elnökét. A mi-
niszterelnök kifejtette, hogy az EDU ülésén az RMDSZ elnyeri a teljes 
jogú státust, az MKDM pedig megfigyelõi státust kap. 

Augusztus 28. Catherine Lalumi�re, az ET főtitkára Brassóba látogatott, 
ahol Madaras Lázár képviselõ tájékoztatta a kisebbségek helyzetérõl. 
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Brassói látogatása után Sepsiszentgyörgyre utazott, ahol találkozott a 
prefektúra képviselõivel és Albert Álmos polgármesterrel, aki egy fran-
cia nyelvû levelet nyújtott át neki, melyben a hatalom kisebbségpolitiká-
jának kettõsségére hívta fel a figyelmet.

Szeptember 1. Markó Béla RMDSZ-elnök közleményt adott ki a neptuni 
találkozó nyomán kialakult vitáról, hangsúlyozva, hogy a vita megosztja 
az erõnket, megbénítja a szervezet mûködését. Mindenkit felkért arra, 
hogy tartózkodjon a polémiától mindaddig, amíg az SZKT nem tárgyal 
errõl a kérdésrõl. Az RMDSZ parlamenti frakciójával szeptember elsõ 
hetében vitatják meg a történteket. 

Szeptember 1. Az Európai Demokrata Unió Budapesten tartott pártelnöki 
értekezletén az RMDSZ elnyerte a teljes jogú EDU tagságot. Az érte-
kezleten jelen volt Antall József magyar miniszterelnök, az EDU alelnö-
ke, Helmut Kohl német kancellár, a EDU elnöke, Alois Mock osztrák 
külügyminiszter, az EDU elnöke, Jacques Chirac, az RPP elnöke, az 
EDU alelnöke, más pártelnökök, miniszterelnökök, miniszterek. A kon-
ferencián a Szövetséget Markó Béla elnök és Bodó Barna politikai alel-
nök képviselte, szakértõi minõségben pedig Szõcs Géza és Patrubány 
Miklós volt jelen. A felvételi okmány aláírása után Markó Béla köszönõ 
beszédében kitért a romániai magyarság helyzetére, a romániai társada-
lom általános problémáira. Az EDU pártelnöki értekezlete alkalmából 
Antall József miniszterelnök fogadta Markó Bélát.

Szeptember 5. Az RMDSZ külpolitikai tevékenységének hatékonyabb ösz-
szehangolása, az eredményesebb konzultáció, a jobb tájékoztatás érde-
kében a szövetségi elnök létrehozta a Szövetségi Elnöki Hivatal mellett 
mûködõ Külpolitikai Tanácsadó Testületet. A testület tagjai a tisztelet-
beli elnök, az ügyvezetõ elnök, az SZKT elnöke, az ügyvezetõ politikai 
alelnök, a szenátusi és a képviselõházi frakció elnökei, a szenátusi és a 
képviselõházi frakció külügyi bizottsági tagjai, az ügyvezetõ elnök által 
esetenként kijelölt még egy ügyvezetõ alelnök, az SZKT Állandó Bizott-
sága által esetenként kijelölt alelnök vagy titkár. A megbeszéléseken 
részt vesznek a szövetségi elnök politikai tanácsosai is. A testület kon-
zultatív jellegû, és a szövetségi elnök felkérésére ül össze havonta leg-
alább egyszer.

Szeptember 10. Antall József miniszterelnök fogadta a legnagyobb, határon 
túli magyar érdekképviseleti szervezetek vezetõit: Markó Bélát, az 
RMDSZ elnökét, Duray Miklóst, az Együttélés elnökét, Csáky Pált, a 
Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom parlamenti frakciójának veze-
tõjét, Ágoston Andrást, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössé-
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gének elnökét és Milován Sándort, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség alelnökét. A találkozó a határon túli magyar vezetõk kérésére jött 
létre, amelyen a Balladur-terv által nyújtott lehetõségeket értékelték. A 
találkozón jelen volt Entz Géza, a Határon Túli Magyarok Hivatalának 
elnöke is.

Szeptember 13. A Demokratikus Konvencióban részt vevõ pártok helytele-
nítették az RMDSZ ET-hez küldött memorandumát, ettõl eltekintve a 
szövetség megmarad. Emil Constantinescu, a DK elnöke elmondta, 
hogy „Az RMDSZ-rõl lemondva a Demokratikus Konvenció egymillió 
szavazatot veszítene, de valószínû, hogy ugyanakkor hárommilliót nyer-
ne. Mégis jobbnak látjuk politikailag megítélni az ügyet és nem önzõ 
választási szempont szerint.”

Szeptember 15-én többnapos romániai látogatásra érkezett Jeszenszky 
Géza külügyminiszter. Látogatása elsõ napján Bukarestben Teodor 
Meleºcanuval aláírta a kettõs adóztatás megszüntetésérõl és a kölcsö-
nös beruházás-védelemrõl szóló megállapodást. Másnap román vezetõ 
politikusokkal, Ovidiu Ghermannal, a szenátus elnökével, majd a DK 
vezetõivel, Emil Constantinescuval és Corneliu Coposuval, a Nemzeti 
Kereszténydemokrata Parasztpárt elnökével, ezután Petre Roman párt-
jának, a Demokrata Pártnak a képviselõivel tárgyalt, végül pedig a Szö-
vetség székházában az RMDSZ képviselõivel találkozott. A külügymi-
niszter látogatása során több erdélyi települést meglátogatott. 

Szeptember 26. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT, a hajnalig tartó ülés 
fõ témája pedig a Neptun-ügy volt. Bodó Barna ismertette a tényállást, 
melyet hosszas vita követett. Borbély László, Frunda György és Tokay 
György lépését mindannyian elítélték és politikai tévedésnek minõsítet-
ték. A MISZSZ, az SZK, az EMK és a Bethlen Gábor Kör azt javasolta, 
hogy a mentsék fel a nemzetközi szervezetekben betöltött tisztségükbõl, 
másik négy frakció tiltakozott ez ellen. Mivel egyik csoport sem kapta 
meg a szükséges támogatást, végül egy kompromisszumos szöveget és 
egy állásfoglalást szavaztak meg. A Tõkés László és Bodó Barna által 
sürgetett felelõsségre vonás elmaradt. 

Szeptember 28. Az ET Parlamenti Közgyûlése megszavazta Románia felvé-
telét, melyet a külügyminiszteri bizottságnak kell jóváhagynia. Magyar-
ország tartózkodott a szavazásnál. A felvétel ellen csak a holland és az 
osztrák képviselõ foglalt állást. A felvételi határozathoz kilenc módosító 
indítványt és három módosítást kiegészítõ indítványt nyújtottak be, me-
lyet félévenként ellenõriz az ET bizottsága. Ennek értelmében az ET 
felszólította Romániát, hogy írja alá az önkormányzatok önállóságával, 
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illetve a kisebbségek nyelvhasználatával kapcsolatos európai chartákat, 
biztosítsa a sajtószabadságot, ajánlja, hogy fogadjon el új kisebbségi, il-
letve oktatási törvényt, szolgáltassa vissza az egyházi javakat, továbbá 
lépjen fel az antiszemitizmus, a nacionalizmus, a nemzeti és vallási 
diszkrimináció ellen, javítsa a börtönviszonyokat, engedje szabadon a 
politikai és etnikai okok miatt fogva tartottakat.

Szeptember 30. Az RMDSZ közleményben foglalt állást Románia Európa 
Tanácsba történt felvételérõl. A Szövetség szerint a felvétel lehetõséget 
ad az országnak arra, hogy a jogállam kiépítésével, a kisebbségi kérdés 
rendezésével beilleszkedjék az általános európai jogrendbe. A Szövetség 
megelégedéssel nyugtázta, hogy a többpontos feltételrendszer nagyrészt 
megegyezik az ET-hez eljuttatott memorandumának kitételeivel. 

Október 2–7. között ötnapos erdélyi körútra érkezett a Magyar Demokrata 
Fórum három vezetõ politikusa, Lezsák Sándor ügyvezetõ elnök, Szabó 
Tamás alelnök, privatizációs miniszter és Nahimi Péter alelnök. Nahimi 
Péter kifejtette: útjukkal szeretnék még mélyebbé tenni kapcsolataikat 
az RMDSZ-szel, hiszen vannak a magyarságnak ebben a térségben kö-
zös céljai és érdekei. Az MDF képviselõi kifejtették, hogy a párt az elsõ 
pillanattól fogva természetes feladatának tartotta a határokon túli ma-
gyarság támogatását. 

Október 3. Az RMDSZ Ügyvezetõ Elnöksége Kolozsváron fogadta az 
MDF küldöttségét. Takács Csaba tájékoztatta a politikusokat az 
RMDSZ munkájáról, Lezsák Sándor, az MDF ügyvezetõ elnöke pedig 
pártja mûködésérõl számolt be. Délután kolozsvári értelmiségiekkel az 
egyetemi magyar oktatás helyzetérõl beszélgettek. Másnap Markó Béla 
Marosvásárhelyen fogadta az MDF küldöttségét, majd Segesvárra, Gyu-
lafehérvárra és Temesvárra látogattak el. 

Október 4. Az ET miniszteri bizottsága felvette tagjai sorába Romániát. 
Magyarország tartózkodott. A döntés formális volt, mert a felvétel az 
ET közgyûlésén már eldõlt. Nem sikerült átvinni a határozatba azokat a 
javaslatokat, amelyeket az ET Parlamenti Közgyûlése szükségesnek tar-
tott, ugyanis Franciaország visszautasította Dánia, Hollandia, Svájc és 
Belgium erre vonatkozó javaslatát. 

Október 5–6. között zajlott Bukarestben a Fekete-tengeri Parlamenti Unió 
elsõ szakbizottsági összejövetele. A tanácskozáson a tárgyaló felek 
egyetértettek abban, hogy egy közös kereskedelmi és fejlesztési bankot 
kell létrehozni. A román delegáció Bukarestet javasolta székhelynek, el-
lenben Kerekes Károly beszámolójában megjegyezte, hogy a szervezet-
ben Törökország akar vezetõ szerepet vállalni. 
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Október 6-án délelõtt az aradi vértanúkra emlékezve Tempfli József nagyvá-
radi püspök szentmisét celebrált, ezt követõen Rudas Ernõ nagykövet 
adott fogadást, ahol a megyei vezetõk is megjelentek. Délután az emlék-
helyen zajlott a koszorúzás, beszédet mondott Markó Béla, Katona Ta-
más és Tokay György RMDSZ-képviselõ.

Október 6-án Nils G. Rosenberg, Svédország bukaresti nagykövete és Jon 
Nyberg, a Svéd Külügyminisztérium elsõ titkára az RMDSZ kolozsvári 
székházában találkozott Kötõ József mûvelõdési és egyházügyi alelnök-
kel, Fülöp Fischer Ildikó oktatási és ifjúsági alelnökkel, valamint Pillich 
Lászlóval, a szövetség FUEV ügyvivõjével. A diplomaták az RMDSZ-t 
érintõ politikai kérdésekrõl érdeklõdtek, többek között a belsõ önren-
delkezési elvekrõl, a memorandumról, valamint a készülõ kisebbségi 
törvénytervezetrõl. 

Október 15–17. között az RMDSZ küldöttsége Markó Béla elnök vezetésé-
vel Kárpátaljára látogatott, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
elnökének, Fodó Sándornak a meghívására. A megbeszélésekrõl közle-
ményt adtak ki, ebben hangsúlyozták, hogy szükség van a Kárpát-me-
dencében élõ magyar közösségek közötti rendszeres kapcsolattartásra, 
mert ugyanazon nemzethez tartoznak, és a nemzeti önazonosság meg-
õrzéséért küzdenek.

Október 16–17. között harmadik alkalommal rendezték meg Egerben az 
Erdély jelene és jövõje címû értekezletet. Az RMDSZ képviseletében 
Bodó Barna vett részt, aki Anyaország és kisebbség címmel tartott elõ-
adást.

Október 21–24. között a szlovákiai Együttélés küldöttsége az RMDSZ meg-
hívására Romániába látogatott. A küldöttség találkozott Markó Béla el-
nökkel, Takács Csaba ügyvezetõ elnökkel, az RMDSZ kolozsvári parla-
menti képviselõivel, valamint az RMDSZ Bihar, Maros és Szatmár me-
gyei vezetõségével. A két szervezet közös nyilatkozatában javasolta, 
hogy a kisebbségi nemzeti közösségek képviselõi kezdjenek tárgyaláso-
kat az adott kormányokkal, mely az Európai Közösségbe való integrá-
ció feltételeként jelenne meg.

Október 25-én Markó Béla szövetségi elnök fogadta Petrusán Györgyöt, a 
Magyarországi Románok Szövetségének elnökét. Az RMDSZ bukaresti 
székházában lezajlott találkozón részt vett Pavel Ardelean, az MRSZ 
alelnöke, a magyarországi ortodox egyház püspöki vikáriusa és Ioan 
Truþã, a román kormány mellett mûködõ Nemzeti Kisebbségi Tanács 
titkára. A megbeszélésen napi politikai eseményekrõl, a két szervezet 
közötti együttmûködés további lehetõségeirõl tárgyaltak. 
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Október utolsó hetében Nagy-Britanniába utazott Tõkés László. London-
ban beszédet mondott a Brit–Magyar Baráti Társaságban. Sajtótájékoz-
tatón kifejtette, hogy Románia nem szolgált rá az Európa Tanácsba való 
felvételre, nemzetiségi politikájában a Ceauºescu-rendszer hagyománya-
it folytatja, azonban elképzelhetõ, hogy hosszabb távon az ET erkölcsi 
és politikai nyomást gyakorol rá. 

November 2-án Markó Béla az RMDSZ bukaresti székházában fogadta dr. 
Volkmar Köhlert, a Bundestag kulturális külkapcsolatokkal foglalkozó 
bizottsága elnökét. A találkozón részt vettek az Elnöki Hivatal politikai 
tanácsosai, Bíró Anna-Mária és Niculescu Antal. A politikus elsõsorban 
az erdélyi német kulturális hagyományok, mûemlékek megõrzésének le-
hetõségeirõl, az RMDSZ ez irányú lehetséges együttmûködésérõl, vala-
mint arról érdeklõdött, hogy mi a szövetség véleménye a Románia Euró-
pa Tanácsba történt felvétele után kialakult politikai helyzetrõl.

November 3. Katona Ádám, az RMDSZ Erdélyi Magyar Kezdeményezés 
platformjának szóvivõje nyílt levelet intézett a magyarországi politikai 
vezetõkhöz, a pártok vezetõihez. Ebben kifejtette a platform által meg-
fogalmazott igényeket, melyek kiterjednek a nemzeti önrendelkezés biz-
tosítására, közösségi jellegû jogsérelmek orvoslásának képviseletére a 
nemzetközi fórumok elõtt, illetve arra, hogy az anyaország mondja ki 
védõhatalmi kötelezettségét. 

November 6–7. között Jeszenszky Géza, Magyarország külügyminisztere a 
Túróczy Alapítvány és az RMDSZ kézdivásárhelyi szervezetének meg-
hívására nem hivatalos látogatást tett Kézdivásárhelyen, Csíkszeredá-
ban és Sepsiszentgyörgyön. Kézdivásárhelyen Markó Béla, az RMDSZ 
szövetségi elnöke, az Ügyvezetõ Elnökség részérõl Takács Csaba ügyve-
zetõ elnök és Somai József ügyvezetõ alelnök, valamint a helyi RMDSZ 
szervezet elnöke, a város polgármestere és a megyei tanács elnöke fo-
gadta a küldöttséget.

November 8. A Helsinki Watch közreadta éves jelentését Romániáról. A 
140 oldalas dokumentum beszámol arról, hogy milyen drámai mérték-
ben felerõsödött az idegengyûlölet az országban, beleértve a kisebbség-
ellenes helyi sajtó megerõsödését és a populista jobboldali pártok meg-
jelenését. A jelentés még mindig nagy akadályokat lát a kisebbségi anya-
nyelvi oktatás és a kulturális örökség ápolása elõtt. 

November 13–14. között Dunaszerdahelyen tartotta III. közgyûlését a szlo-
vákiai Magyar Polgári Párt. A közgyûlésre meghívót kapott szövetségi 
szinten az RMDSZ, valamint a Szabadelvû Kör és a MISZSZ. A három 
szervezetet Mátis Jenõ képviselte a kongresszuson. A közgyûlés alkal-
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mával Mátis Jenõ megbeszéléseket folytatott a Magyar Polgári Pártveze-
tésével, A. Nagy László elnökkel a két érdekképviseleti szervezet kap-
csolatainak elmélyítésérõl. Ugyanakkor kapcsolatfelvétel történt a Szlo-
vákiai Vállalkozók Pártjával, amelynek elnökével, Vladimir Randa úrral 
hasznos megbeszélésre került sor.

Az Európai Demokrata Unió november 25–26. között tartotta meg soros 
vezetõtanácsi értekezletét, amelynek munkálatait az unió elnöke, dr. 
Alois Mock osztrák külügyminiszter vezette. Az RMDSZ-t Bécsben 
Bodó Barna politikai alelnök képviselte. A tanácskozáson a résztvevõk 
elfogadták a Bécsi Nyilatkozatot, amelyben az EDU tagpártjai Európa 
jelenlegi politikai helyzetével kapcsolatosan fogalmaztak meg vélemé-
nyeket, elveket és követendõ irányvonalat. 

November 26–28. között Liberális Világkonferenciát rendeztek Budapes-
ten, amelyen az RMDSZ-t Markó Béla és Takács Csaba ügyvezetõ el-
nök képviselte. Markó Béla emellett Budapesten megbeszélést folytatott 
Jeszenszky Géza külügyminiszterrel és Entz Gézával, a Határon Túli 
Magyarok Hivatalának vezetõjével. 

November 29–december 1. között Kijevbe utazott az a román parlamenti 
küldöttség, amely a Fekete-tengeri Övezet Parlamenti Uniójának õszi 
ülésszakán vesz részt. A küldöttséget Kerekes Károly Maros megyei 
képviselõ vezeti. Az ukrán fõvárosban sorra kerülõ ülésszak napirend-
jén a szakbizottsági beszámolók megvitatása és elfogadása, valamint a 
jövõ évi tevékenységi tervezet véglegesítése szerepel.

December 3. Az Európai Demokrata Unió november végi vezetõtanácsi 
értekezlete elfogadta a Bécsi Nyilatkozatot. A dokumentum az RMDSZ 
javaslatát is tartalmazza, mely a kisebbségek szabadságjogait tartalma-
zó nemzetközi dokumentumok elõírásaira vonatkozik. A Szövetséget 
Bodó Barna politikai alelnök képviselte az értekezleten.

December 5–9. között Markó Béla RMDSZ-elnök és Bodó Barna ügyveze-
tõ politikai alelnök Svájcban tettek látogatást a Helsinki Egyesület meg-
hívására. Elõadást tartottak a magyar kisebbség helyzetérõl, majd Bern-
ben találkoztak külügyminisztériumi tisztségviselõkkel, Genfben az 
Amnesty International képviselõivel. Az RMDSZ szövetségi elnöke és 
ügyvezetõ politikai alelnöke fölhívta a figyelmet arra, hogy az Európa 
Tanács Romániával szemben támasztott feltételeinek teljesítésében 
nem tapasztalható elõrelépés, holott a felvétel óta több mint két hónap 
telt el.

December 28. Megtartotta alakuló ülését az RMDSZ Külpolitikai Tanács-
adó Testülete. A tanácskozáson részt vettek: Markó Béla szövetségi el-
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nök, Takács Csaba ügyvezetõ elnök,Csiha Tamás, az SZKT ÁB elnöke, 
Bodó Barna ügyvezetõ politikai alelnök, Verestóy Attila és Tokay 
György, az RMDSZ szenátusi, illetve képviselõházi csoportjának elnö-
kei, György Béla Zsolt ügyvezetõ gazdasági alelnök, Borbély Imre, az 
SZKT ÁB alelnöke, Szilágyi Zsolt és Pécsi Ferenc, a Képviselõház Kül-
ügyi Bizottságának tagjai, valamint Niculescu Antal, a szövetségi elnök 
politikai tanácsosa. A testület aktuális külpolitikai kérdéseket vitatott 
meg, majd határoztak a KTT mûködésérõl és szerepérõl.

1994

Január 5-én Tokay György, az RMDSZ képviselõházi csoportjának elnöke 
találkozott Gabriel Marmarával, a washingtoni székhelyû Európa-kuta-
tó Intézet munkatársával. A Szövetség képviselõje a találkozót követõen 
átadta az ET-hez elküldött Memorandumot, illetve a kisebbségi törvény-
tervezetet is. 

Január 8-tól Frunda György egyhónapos látogatást tett az Egyesült Álla-
mokban a román parlamenti küldöttség tagjaként. A találkozók során 
több államba ellátogatnak, és megismerkednek a jogállam intézményei-
vel, az egyes államok hatásköreivel. 

Január 12. Az RMDSZ bukaresti Elnöki Hivatalába látogatott Marc K. 
Dietrich, a Kelet- és Közép-Európai Törvénykezési Kezdeményezés 
nevû amerikai nem-kormányzati jogászegyesület tagja, aminek fõ romá-
niai tevékenysége a parlament szakbizottságaihoz benyújtott törvényter-
vezetek véleményezése. A jogászegyesület tagját Bíró Anna-Mária és 
Niculescu Antal, az Elnöki Hivatal politikai tanácsosai fogadták, akik 
véleményezés végett átadták az amerikai jogásznak az RMDSZ kisebb-
ségi törvénytervezetét.

Január 18. Az Ügyvezetõ Elnökség döntött arról, hogy az ET Parlamenti 
Közgyûlésének közelgõ ülésszakára Emlékeztetõt állít össze arról, hogy 
Románia miként teljesítette azokat a kötelezettségeket, amelyeket a 
csatlakozáskor felvállalt.  

Január 27–30. között a Bihar megyei RMDSZ és Tõkés László meghívására 
Erdélybe látogatott Duray Miklós, a szlovákiai Együttélés Politikai Moz-
galom elnöke. Erdélyi körútján ellátogatott Nagyenyedre, Kolozsvárra, 
ahol az Ügyvezetõ Elnökséggel, a Szövetség helyi és országos vezetõivel 
folytatott tárgyalásokat.

Január 15–február 1. között Bíró Anna-Mária, az Elnöki Hivatal külpoliti-
kai tanácsosa Markó Béla szövetségi elnök megbízásából Svédországba 
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és Norvégiába látogatott. A hivatalos látogatás során Bíró Anna-Mária a 
svéd külügyminisztérium képviselõivel, a külügyi bizottság elnökével ta-
lálkozott. Január 24–26. között a Helsinki Bizottság meghívására Osló-
ba látogatott, ahol szintén külügyminisztériumi beosztottakkal folyta-
tott megbeszélést. A Norvég Emberjogi Intézetben a tanácsost Asbjorn 
Eide, az intézet igazgatója fogadta.

Január 21. Az RMDSZ Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügy-
vezetõ elnök kézjegyével ellátott Aide Mémoire-t juttatott el az Európa 
Tanácshoz, Románia taggá válásakor vállalt kötelezettségek betartásá-
ról. A dokumentum hangsúlyozza, hogy az ajánlások célja támogatni 
Románia mielõbbi európai integrációját, azonban a kormány nem nyil-
vánította ki akaratát az ajánlások megvalósítására vonatkozóan, ame-
lyek négy kategóriába sorolhatók: 1. nemzetközi egyezmények aláírása 
és ratifikálása; 2. nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos kérdések; 3. jogal-
kotásra vonatkozó kérdések; 4. jogállamiságra vonatkozó kérdések. Ha-
sonló tartalmú feljegyzést juttatnak el az EP képviselõihez a Románia 
és az EU társulási szerzõdés megkötésérõl. 

Február 2-án az RMDSZ bukaresti Elnöki Hivatalába látogatott Anita 
Melin, a Svéd Nagykövetség tanácsosa, akit Bíró Anna–Mária és 
Niculescu Antal, a szövetségi elnök kül-, illetve belpolitikai tanácsosa 
fogadta. Az aktuálpolitikai kérdésekrõl szóló beszélgetésen az RMDSZ 
tevékenységérõl is szó esett. 

Február 2. Markó Béla szövetségi elnök a bukaresti Elnöki Hivatalban fo-
gadta Nils G. Rosenberget, Svédország bukaresti nagykövetét. A svéd 
diplomata kérésére létrejött találkozón jelen volt Bíró Anna-Mária, a 
szövetségi elnök külpolitikai tanácsadója. A megbeszélésen aktuális kül- 
és belpolitikai kérdésekrõl folyt eszmecsere, továbbá a diplomata az 
RMDSZ-t foglalkoztató problémákról érdeklõdött. 

Február 8. Tokay György képviselõ és Szabó Károly szenátor találkozott 
Hup Schaferrel, Max van der Stoelnak, az EBEÉ kisebbségi fõbiztosá-
nak megbízottjával. A találkozón jelen volt Bíró Anna-Mária és 
Niculescu Antal, az Elnöki Hivatal kül-, illetve belpolitikai tanácsosai. 
A találkozón az RMDSZ aktuális helyzetérõl és a Szövetség autonómia-
elképzeléseirõl folyt eszmecsere. 

Február 9-én Markó Béla szövetségi elnök Kelemen Andrással, a Magyar 
Külügyminisztérium államtitkárának meghívására részt vett a Határon 
Túliak Fórumán, ahol a Kárpát-medencében élõ magyar közösségek 
helyzetérõl, autonómia-törekvéseirõl tájékoztatták a résztvevõket. Más-
nap a határon túli magyar szervezetek vezetõi találkoztak Jeszenszky 
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Géza külügyminiszterrel és Entz Géza címzetes államtitkárral, a HTMH 
elnökével. A találkozókon elemezték az intézményesített kapcsolatok 
tapasztalatait, és körvonalazták az 1994-es év feladatait az oktatás és 
mûvelõdés területén.

Február 10. Bíró Anna-Mária, az RMDSZ Elnöki Hivatalának külügyi taná-
csosa a bukaresti Orosz Nagykövetség tanácsosával, Vlagyimir V. 
Zamorovval találkozott. A beszélgetést követõen az orosz tanácsos 
megkapta a Szövetség kisebbségi törvénytervezetének orosz nyelvû vál-
tozatát. 

Február 11. Boross Péter magyar miniszterelnök fogadta a határon túli ma-
gyar szervezetek vezetõit. A találkozáson a miniszterelnök leszögezte, 
hogy a kormány továbbra is támogatja a határon túli magyarság legitim 
törekvéseit. A találkozó résztvevõi szükségesnek tartják, hogy a határon 
túli magyar közösségek kulturális, szociális és egyéb sajátos igényeit a ma-
gyar állam a legitim célkitûzésekkel összhangban anyagilag is támogassa.

Február 14–18. között négytagú román parlamenti küldöttség – köztük Bor-
bély László – látogatott Belgiumba, az EP-be, valamint a Belga Parla-
ment külügyi bizottságához. A küldöttség tárgyalásokat folytatott az EP 
Romániáért felelõs bizottságának tagjaival és a politikai csoportosulá-
sok vezetõivel. Borbély László átadta a politikai csoportosulásoknak, 
valamint a bizottságnak az RMDSZ fontosabb dokumentumait.

Február 16-án Markó Béla szövetségi elnök hivatalában fogadta John Coo-
kot, az Amerikai Egyesült Államok Bukaresti Nagykövetségének taná-
csosát. A találkozón külpolitikai kérdések mellett az Antonescu-szobor 
marosvásárhelyi felállításával kapcsolatos perrõl és a kisebbségi tör-
vénytervezetrõl is szó esett. 

Február 18–20. között Budapesten szervezték meg az MDF Országos Gyû-
lését. Az RMDSZ-t Markó Béla, Takács Csaba és Bodó Barna képvisel-
te. A szövetségi elnök beszédében hangsúlyozta, hogy „számunkra a 
demokrácia, a közösségi autonómia, az európai integráció egymástól 
elválaszthatatlan fogalmak. Ezeknek a céloknak az eléréséhez szüksé-
günk van a magyarországi pártok, a magyar kormány, a különbözõ ma-
gyarországi intézmények politikai támogatására is.”

Február 21-én, romániai látogatása során Wolfart János államtitkár, a ma-
gyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Hivatalának elnöke Markó 
Bélával és a két parlamenti frakció vezetõjével találkozott. A kétórás 
beszélgetésen a Nemzeti Kisebbségi Tanács mûködésérõl esett szó. 

Március 3–4. között Athénban került sor az Európai Demokrata Unió ta-
nácsülésére, amelyen az RMDSZ-t Bodó Barna politikai alelnök képvi-
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selte. Bodó Barna javaslatot terjesztett elõ az RMDSZ részérõl a kisebb-
ségek helyzete és az európai stabilitás témakörének EDU-szinten törté-
nõ tanulmányozására vonatkozóan.

Március 6. Többnapos látogatásra érkezett Romániába az SZDSZ küldött-
sége. A Kuncze Gábor elnökhelyettes, dr. Szentiványi István ügyvivõ és 
Törzsök Erika kisebbségpolitikai titkár alkotta delegáció találkozott 
Viorel Hrebenciuc kormányfõtitkárral, majd több ellenzéki párt székhá-
zában tett látogatást, és megbeszéléseket folytatott e pártok vezetõivel, 
végül pedig az RMDSZ szövetségi elnökével, frakcióvezetõivel és a par-
lamenti csoport tagjaival találkozott. A megbeszélésen részletesen meg-
vitatták a határon túli magyarság támogatási rendszerét. Egyetértettek 
abban, hogy a támogatást át kell alakítani az áttekinthetõség és ellen-
õrizhetõség alapján.

Március 8-án Markó Béla szövetségi elnök Susan Laffey-val, a Brit Külügy-
minisztérium Elemzõ és Kutató Fõosztályának munkatársával találko-
zott, amelyen részt vett Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai ta-
nácsosa is. A szakértõ általános politikai kérdésekrõl és az RMDSZ 
helyzetérõl érdeklõdött. 

Március 14. A magyar külügyminisztérium öttagú küldöttsége találkozott 
az RMDSZ Ügyvezetõ Elnökségével. A találkozóra abból az alkalom-
ból került sor, hogy a küldöttség részt vesz több, Erdélyben szervezett 
március 15-i megemlékezésen, és megbeszélést folytat a román külügy-
minisztérium tisztségviselõivel. A találkozóra a küldöttséget Rudas 
Ernõ, Magyarország romániai nagykövete is elkísérte. 

Március 14. Verestóy Attila, a szenátusi frakció alelnöke találkozott Richard 
Schifterrel, az Amerikai Egyesült Államok Elnökének tanácsosával. A 
találkozón jelen voltak az Egyesült Államok bukaresti nagykövetségé-
nek képviselõi is, illetve Bíró Anna-Mária, az RMDSZ elnökének külpo-
litikai tanácsadója. A találkozón az általános világpolitikai helyzetrõl, 
illetve Kelet-Európa demokratizálódási esélyeirõl esett szó. 

Március 19. Az MSZP Közép- és Kelet-Európai Tagozata Budapesten szak-
mai vitát rendezett az RMDSZ Kisebbségi törvénytervezetérõl. A vitán 
részt vett Bíró Gáspár, Szamel Lajos, Bárdi Nándor, Tabajdi Csaba és 
Wiener György, akik egyöntetû elismeréssel szóltak az RMDSZ kon-
cepciójáról, ugyanakkor számos fontos szakmai észrevételt fogalmaztak 
meg. Az RMDSZ-t a vitán Markó Béla, dr. Csapó József, Sinkó István 
és Varga Attila képviselte. A vita után Markó Béla tárgyalásokat folyta-
tott Horn Gyulával, az MSZP elnökével a határon túli magyarság hely-
zetérõl.
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Március 21–26. között a román parlamenti küldöttség tagjaként Márton 
Árpád képviselõ Párizsban részt vett az Interparlamentáris Unió 91. 
Konferenciájának a munkálataiban. A képviselõ napirendi felszólalásá-
ban kifejtette, hogy az emberi jogok és a kisebbségek jogainak tisztelet-
ben tartása nem belügy, hanem nemzetközi biztonsági kérdés, és hang-
súlyozta a kisebbségi jogok kodifikálásának szükségességét, mégpedig 
az érdekelt kisebbségek legitim képviselõinek bevonásával. 

Március 27–29. között Romániába látogatott Friedrich König osztrák és 
Gunnar Jansson finnországi svéd képviselõ, az ET jelentéstevõi. Felada-
tuk megvizsgálni, hogy felvétele után az ország mennyiben tett eleget a 
vállalt kötelezettségeinek. Tárgyaltak a kormány képviselõivel, az 
RMDSZ vezetõségével, a magyar egyházak elöljáróival, akik beszámol-
tak arról, hogy az egyházi javak visszaszolgáltatása terén nem történt 
elõrelépés.

Március 29-30. között az RMDSZ meghívására Entz Géza címzetes állam-
titkár, a HTMH elnöke, Bálint Pataki József és Rékai Józsefné, a HTMH 
fõosztályvezetõi, valamint Soós Károly, a HTMH munkatársa Marosvá-
sárhelyre és Kolozsvárra látogatott, ahol Markó Bélával és a megyei 
RMDSZ elnökségével, városi és megyei tanácsosokkal találkoztak.

Április 7-én Kecskeméten Kisebbségi Fórumot tartottak, ahol az RMDSZ 
képviselõje mellett jelen volt Ágoston András, a VMDK elnöke, Duray 
Miklós, az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke, Fodó Sándor, a 
KMKSZ elnöke. Meghívottként jelen volt Molnár Gusztáv politológus 
és Szõcs Géza. A fórumon a határon túli magyar közösségek helyzeté-
rõl, az általuk felvállalt autonómia-koncepcióról, kulturális intézményei-
rõl, gazdasági esélyeirõl, az európai stabilitási egyezményrõl (Balladur-
terv) beszélgettek. 

Április 26-án az Ügyvezetõ Elnökség Kolozsváron ülésezett, amelyen határo-
zatban fogadták el, hogy a kidolgozás alatt álló Európai Stabilitási Egyez-
mény a kisebbségek kérdésének kielégítõ rendezésére törekszik, csakhogy 
a folyamat jelentõsen eltávolodott attól az indító kerettõl, ami a Balladur-
terv volt. Az Ügyvezetõ Elnökség ezzel kapcsolatban állásfoglalás-terveze-
tet terjeszt a májusi SZKT elé. Szintén határozatot fogadtak el arról, hogy 
a FUEV május 12–13-án Gdanskban sorra kerülõ kongresszusán megvita-
tandó Európai Népcsoportokhoz Tartozó Személyek Alapvetõ Jogai 
címû, illetve az Európai Népcsoportok Autonómiája címû különegyezmény 
javaslatról az RMDSZ szakértõi véleményt készítsen. 

Május 13–15. között Tusnádfürdõn román–magyar szakértõi tanácskozást 
szervezett az RMDSZ Ügyvezetõ Elnöksége. A társadalmi kerekasztal 
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jellegû találkozón szakértõk, kutatók, egyetemi oktatók – Gabriel 
Andreescu, Smaranda Enache, Renate Weber, Valentin Stan, Ioan 
Popa, valamint Bakk Miklós, Kolumbán Gábor, Balázs Sándor, Nagy 
György, Bíró Anna-Mária, Eckstein-Kovács Péter, Fábián Ernõ, Hor-
váth István – az RMDSZ két programatikus fontosságú dokumentumá-
val, az ET-nak eljuttatott Memorandummal és a kisebbségi törvényter-
vezettel kapcsolatban folytattak szakmai vitát.

Május 20. Az RMDSZ állásfoglalásban kéri az Európai Uniót, mint a Stabi-
litási Egyezmény nyitókonferenciájának kezdeményezõjét és Franciaor-
szág kormányát, hogy a romániai magyarság helyzetét befolyásoló Sta-
bilitási Egyezmény kidolgozása során a Szövetséget fogadják el a szerve-
zett konferenciák és a speciális problémákkal foglalkozó kerekasztalok, 
valamint a kétoldalú megállapodásokat elõkészítõ tárgyalások résztve-
võjeként.

Május 20–23. között a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség hivatalos 
küldöttsége Fodó Sándor elnök, Milován Sándor alelnök, Gulácsi Géza 
politikai titkár, Kovács Miklós elnökségi tag és Brenzovics László kultu-
rális titkár az RMDSZ meghívására Romániába látogatott. A küldöttség 
megbeszélést folytatott Markó Béla szövetségi elnökkel, Takács Csaba 
ügyvezetõ elnökkel, az RMDSZ Ügyvezetõ Elnökségének önkormány-
zati, illetve oktatási alelnökével, az RMDSZ területi szervezeteinek ve-
zetõivel. Közös közleményükben kifejezték, hogy az Európai stabilitási 
egyezménynek szavatolnia kell az európai nemzeti kisebbségek külön-
bözõ autonómiaformáinak jogi garanciáit, ezáltal biztosítva a jószom-
szédi kapcsolatokat és a térség stabilitását.

Június 8-án Timo Kopenen, Finnország bukaresti nagykövete fogadta Bíró 
Anna-Máriát, a szövetségi elnök külpolitikai tanácsosát. A finn diplo-
mata kérésére létrejött találkozón a tanügyi törvénytervezetrõl, valamint 
a König–Jansson jelentésrõl folytattak beszélgetést. 

Június 21-én Markó Béla szövetségi elnök fogadta az RMDSZ bukaresti 
székházában Frank Collinst, az amerikai kormány külügyi osztályának 
román referensét és John Cookot, az amerikai nagykövetség elsõ taná-
csosát. A találkozón, amelyen részt vett Bíró Anna-Mária, a szövetségi 
elnök külpolitikai tanácsosa is, a tanügyi törvénytervezet parlamenti vi-
tájáról, a Mátyás-szoborral kapcsolatos kérdésekrõl és az RMDSZ auto-
nómia-törekvéseirõl folyt eszmecsere.

Június 29-én Bukarestben tárgyalt Hárs Gábor, az MSZP nemzetközi titkár-
ságának vezetõje, találkozott Marcel Dinu külügyi államtitkárral, majd 
a Szociáldemokrata Párt vezetõségével folytatott tárgyalásokat. Másnap 
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Emil Constantinescuval, a Demokratikus Konvenció elnökével és az 
RMDSZ vezetõivel találkozott. Az RMDSZ-szel lezajlott találkozón a 
magyar politikus elmondta, hogy a magyar külpolitika nem állít fel sor-
rendet a szomszédos országokkal való kapcsolat javítása és a határon 
túli magyarság sorsával való törõdés között, és hogy a magyar kormány 
nem kíván az erdélyi magyarság feje fölött tárgyalni. 

Június 29-én Tabajdi Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitká-
ra kezdeményezésére RMDSZ küldöttség utazott Budapestre. A találko-
zón részt vett Markó Béla elnök, Takács Csaba ügyvezetõ elnök, Frunda 
György szenátor, Varga Attila képviselõ, Bakk Miklós szakértõ, illetve 
Szõcs Ferenc fõosztályvezetõ. A tárgyalásokon érintették az RMDSZ 
viszonyát az alapszerzõdéshez, a dokumentum szerkezeti elemeit, tar-
talmi vonatkozásait, továbbá ennek garanciális elemeit. Az RMDSZ ve-
zetõi szükségesnek tartják az alapszerzõdés aláírását, de nem minden-
áron, éppen ezért nem is tartják indokoltnak a folyamat felgyorsítását. 

Július 4–8. között került sor Bécsben az EBEÉ Parlamenti Közgyûlésének 
harmadik ülésszakára, ahol a román küldöttség tagjaként Tokay György 
képviselõ is részt vett. Az ülésszak végén elfogadott határozat az önren-
delkezés kérdésével is foglalkozott, amelyhez a Szövetség képviselõje 
módosító javaslatot nyújtott be, amit a plénum is elfogadott. Ennek ér-
telmében a nemzeti kisebbségek jogainak módszeres semmibe vevése 
esetén az érintettek igénybe vehetik az EBEÉ teljes apparátusát annak 
érdekében, hogy sérelmeik politikai megoldást nyerjenek.

Július 20–21. között a Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) szervezé-
sében Bodó Barna Washingtonban találkozott az amerikai külügymi-
nisztérium képviselõivel, az amerikai Kongresszus tagjaival és emberjo-
gi csoportokkal, akiket a magyarság helyzetérõl, a Mátyás-szobor mel-
lett tervezett ásatásokról, a kétnyelvû táblák eltávolításáról és a készülõ 
tanügyi törvénytervezetrõl tájékoztatott.

Július 29-én Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezetõ elnök, 
Frunda György szenátor, Varga Attila képviselõ és Bakk Miklós, a Poli-
tikai Fõosztály referense Tabajdi Csaba államtitkár meghívására Buda-
pestre utazott. A megbeszélésen a felek egyetértettek abban, hogy a ro-
mán–magyar alapszerzõdésnek garanciákat kell tartalmaznia a románi-
ai magyarság helyzetének rendezésével kapcsolatban, és a kisebbségi 
cikkelyekbe bele kell foglalni az RMDSZ-programban szereplõ alapelve-
ket, a különbözõ autonómiaformákat. 

Július 31-én a hágai központú Unrepresented Nations and Peoples Organi-
zation (UNPO) – az ENSZ-ben Nem Képviselt Nemzetek és Népek 
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Szervezete – felvette tagjai sorába az RMDSZ-t. Ennek eredményeként 
a szervezet képviselõje felszólalhat az ENSZ Kisebbségvédelmi Albi-
zottságának ülésén. 

Augusztus 4. Marosvásárhelyen ülésezett az RMDSZ Külpolitikai Tanács-
adó testülete, amelyen részt vett Markó Béla szövetségi elnök, Tõkés 
László tiszteletbeli elnök, továbbá a parlamenti frakciók elnökei, az 
SZKT állandó bizottságának elnöke. A megbeszélésen a magyar–román 
alapszerzõdésrõl tárgyaltak, és elõkészítették a Szövetség állásfoglalását. 

Augusztus 8-án az RMDSZ szakértõi bizottsága (Bakk Miklós, Varga Atti-
la, Béres András) tárgyalásokat folytatott a Határon Túli Magyarok Hi-
vatalának képviselõivel az alapszerzõdés tárgyában. A konzultáció a jú-
lius 29-i találkozó folytatása, ahol a magyar féllel történõ tárgyalás ered-
ményeként az Ügyvezetõ Elnökség négy munkacsoport (költségvetési 
támogatás, ösztöndíjrendszer, önkormányzati együttmûködés, gazdasá-
gi együttmûködés) megalakítását kezdeményezte. 

Augusztus 9-én Kolozsváron ülésezett az Ügyvezetõ Elnökség, ahol, a ki-
sebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénytervezet mellett, meg-
vizsgálta Max van der Stoel EBEÉ kisebbségi fõbiztos látogatásával 
kapcsolatos szervezési kérdéseket. Döntöttek a fõbiztosnak átnyújtan-
dó dokumentumcsomag összetételérõl, amely tartalmazza a Szövetség 
álláspontját oktatási, kulturális, nyelvhasználati, egyházügyi kérdések-
ben, továbbá a romániai magyar közösséget ért jogsérelmeket.

Augusztus 12-én az RMDSZ-t képviselõ Bíró Anna-Mária külpolitikai taná-
csos az ENSZ Kisebbségvédelmi Albizottságának ülésén beszámolót 
tartott a romániai magyar kisebbség helyzetérõl, a tanügyi törvényterve-
zet kisebbségeket diszkrimináló jellegérõl, valamint a kétnyelvû felira-
tok eltávolításáról.

Augusztus 14. Teodor Meleºcanu külügyminiszter meghívására Romániába 
tett látogatást Max Van der Stoel, az EBEÉ kisebbségi fõbiztosa. Más-
nap, augusztus 15-én az RMDSZ bukaresti székházában találkozik Mar-
kó Béla szövetségi elnökkel. A beszélgetésen a fõbiztos érdeklõdött az 
Európa Tanács feltételeinek teljesítésérõl, a kétnyelvû feliratok helyzeté-
rõl, amelyekkel kapcsolatban a kormány már ezelõtt egy évvel, legutób-
bi látogatásakor megoldást ígért. A találkozón véleménycsere folyt a ki-
sebbségi törvénytervezetrõl, az RMDSZ autonómiatörekvéseirõl, a ro-
mán–magyar alapszerzõdés kérdéseirõl, a többi romániai kisebbséggel 
való együttmûködés lehetõségeirõl.

Augusztus 16-án Kolozsváron találkozott az RMDSZ Ügyvezetõ Elnöksége 
Max van der Stoellel, az EBEÉ kisebbségi fõbiztosával. A találkozón 
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részt vett Tõkés László, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke és Dézsi Zoltán, 
az SZKT elnöke, továbbá Takács Csaba ügyvezetõ elnök, Bodó Barna 
politikai alelnök, Magyari Nándor László önkormányzat- és reformügyi 
alelnök. Az ÜE több dokumentumot adott át a fõbiztosnak, többek kö-
zött a képviselõházban elfogadott tanügyi törvénytervezetrõl, a kétnyel-
vû helységnévtáblák eltávolításáról, Cseresznyés Pál ügyérõl, egyházi 
kérdésekrõl és a kolozsvári fõtéri ásatásokról. A jelen levõk részletesen 
tájékoztatták a fõbiztost a dokumentumok tartalmáról. 

Augusztus 24-én Budapesten Tabajdi Csaba államtitkár, Törzsök Erika, a 
HTMH elnökhelyettese, valamint Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezetõ 
elnöke és Bodó Barna, az RMDSZ politikai alelnöke részvételével újabb 
munkatalálkozóra került sor. Az alapszerzõdésrõl az RMDSZ képvise-
lõi kifejtették, hogy ennek tartalmaznia kell egy Kisebbségvédelmi Meg-
állapodást, amelyben a szerzõdõ felek a romániai magyar és a magyaror-
szági román közösség számára identitásuk megõrzését és fejlesztését 
biztosító konkrét intézkedések meghozatalát vállalják.

Augusztus 29-én újabb egyeztetõ tárgyalásra került sor Budapesten a ma-
gyar kormány illetékesei és az RMDSZ küldöttsége között. Az RMDSZ 
Markó Béla vezette küldöttségét Tabajdi Csaba miniszterelnökségi poli-
tikai államtitkár fogadta. A Szövetség bemutatta a magyar és a román 
kormány számára az alapszerzõdésrõl készített állásfoglalást. 

Szeptember 8-án Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke, a román ellen-
zéki pártok más vezetõivel együtt, találkozott Alain Juppé francia kül-
ügyminiszterrel, aki a román kormány meghívására tartózkodott az or-
szágban. A Szövetség elnöke elmondta, hogy Kelet-Közép-Európában a 
kisebbségi helyzet megoldása, és ezen belül a romániai magyarság hely-
zetének a rendezése az európai integráció és stabilitás megteremtésének 
az egyik alapvetõ feltétele. Mindaddig, amíg Romániában a szélsõsége-
sen nacionalista és xenofób pártok részt vesznek a kormányzásban, ha-
tékony eszközként tudják felhasználni a magyarellenességet és a kisebb-
ség-ellenességet a demokratizálódás, a gazdasági reformok és az európai 
integráció megakadályozására. 

Szeptember 11-én Budapesten Markó Béla szövetségi elnök részt vett az 
MDF országos gyûlésén, ahol az MDF szerepét méltatta a határon túli 
magyarság törekvéseinek támogatásában, emellett felhívta a figyelmet a 
külpolitikai elképzelések konszenzusának szükségére. 

Szeptember 14-én Bíró Anna-Mária, a szövetségi elnök külpolitikai tanácso-
sa fogadta Jan H. De Royt, a Holland Királyság Bukaresti Nagykövetsé-
gének elsõ tanácsosát. A holland diplomata kérésére létrejött találko-
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zón az RMDSZ tevékenységérõl, célkitûzéseirõl és ezen belül a kisebb-
ségi oktatásra vonatkozó törvénytervezetrõl folytattak eszmecserét.

Szeptember 27–28. között RMDSZ-küldöttség tett látogatást Magyaror-
szágon, ahol Tabajdi Csaba államtitkárral és a HTMH új vezetõségé-
vel (Lábodi László elnök, Törzsök Erika elnökhelyettes, Bálint-Pataki 
József fõosztályvezetõ) találkozott. A tanácskozáson szó esett a 
HTMH koordinációs szerepérõl a tárcaközi együttmûködésekben. A 
megbeszéléseket követõen az SZDSZ vezetõségével való találkozóra 
került sor.

Október 8. Washingtonba érkezett Markó Béla, az RMDSZ elnöke, aki a 
virginiai Kulturális Alapítvány Erdélyért szervezésében háromhetes 
amerikai körutat tesz az Egyesült Államokban. Találkozott Richard 
Schifterrel, az elnök egyik fõtanácsadójával, a nemzetbiztonsági tanács 
közép- és kelet-európai kérdésekkel foglalkozó igazgatójával, képviselõk-
kel, külügyi és nemzetbiztonsági szakemberekkel, az amerikai magyar és 
román közösség tagjaival, továbbá elõadásokat tartott.

Október 12–14. között a Magyar Országgyûlés meghívására, hivatalos láto-
gatásra Budapestre utazott az RMDSZ szenátusi és képviselõházi cso-
portja, ahol találkoztak dr. Gál Zoltánnal, az Országgyûlés elnökével, 
Horn Gyula miniszterelnökkel, Tabajdi Csaba politikai államtitkárral és 
Kovács László külügyminiszterrel, az Országgyûlés Külügyi Bizottságá-
nak, illetve Emberi Jogi Bizottságának képviselõivel, továbbá a parla-
menti pártok képviselõivel. 

Október 17-én amerikai útja során Markó Béla Washingtonban a Szenátus 
és a Képviselõház külügyi munkatársaival folytatott több megbeszélést. 
Másnap New Yorkban a Helsinki Watch képviselõivel, majd az ENSZ 
Európai Bizottságának igazgatójával, John Renningerrel és munkatársa-
ival találkozott az RMDSZ szövetségi elnöke. Tárgyalópartnerei Wa-
shingtonban is, az ENSZ-ben is kifejtették, hogy az EBEÉ csúcstalálko-
zónak foglalkoznia kellene a régió kisebbségi-etnikai problémáival és 
ezenbelül az erdélyi magyarok helyzetével is.

Október 21–22. között tartották meg az SZDSZ küldöttgyûlését. Az 
RMDSZ-t Takács Csaba ügyvezetõ elnök képviselte. A találkozón a két 
szervezet közötti kapcsolatok fejlesztésérõl és az SZDSZ kormányzati 
tevékenységérõl beszélgettek. 

Október 24-én Budapesten az EBEÉ konferenciához kapcsolódóan FUEV 
információs rendezvényre került sor, ahol az önrendelkezési jog és auto-
nómia kérdéseit járták körül a résztvevõk. A vitán az RMDSZ-t Somai 
József ügyvezetõ alelnök, Szilágyi Zsolt Bihar megyei képviselõ, a Kép-
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viselõház külügyi bizottságának tagja és Pillich László, az SZKT Állan-
dó Bizottságának alelnöke képviselte.

Október 26. Bukarestbe érkezett Daniel Tarschys, az Európa Tanács fõtit-
kára, aki találkozott a parlamenti pártok frakcióvezetõivel. Az RMDSZ 
képviseletében Verestóy Attila, a szenátusi frakció elnöke vett részt a 
találkozón. A beszélgetésen a PDSR frakcióvezetõje, Dan Marþian ki-
fejtette, hogy Románia nagy lépéseket tett az ET-ajánlások teljesítésé-
ben, mi több, a tanügyi törvénytervezet messzemenõen teljesíti az eu-
rópai normákat. Verestóy Attila felszólalásában cáfolta állításait és fel-
hívta a figyelmet, hogy jelenlegi formájában a tervezet nem tartja tiszte-
letben a már meglévõ és Románia által is ratifikált nemzetközi normá-
kat.

November 3. Befejezte amerikai körútját Markó Béla szövetségi elnök, aki 
úgy értékelte, hogy az amerikai illetékesek tisztában vannak a magyar 
anyanyelvi oktatás problémáival. Tapasztalatairól beszámolt az Ügyve-
zetõ Elnökségnek, és kifejtette, hogy a külügyi-külpolitikai munkának, a 
nemzetközi közvélemény tájékoztatásának a jövõben is kellõ súlyt kell 
kapnia a szövetség életében.

November 3–4. között Tokay György, az RMDSZ képviselõházi frakcióve-
zetõje és Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa részt 
vett Budapesten az EBEÉ Felülvizsgálati Értekezletén. A Szövetség kül-
döttei beszélgetést folytattak Rob Zaagmannal, Max van der Stoel 
EBEÉ kisebbségi fõbiztos tanácsosával, akinek átadták Gheorghe 
Funarnak a romániai kisebbséget gyalázó legutóbbi nyilatkozatát, vala-
mint a román sajtóban nemrég napvilágot látott, s az RMDSZ létjogo-
sultságát megkérdõjelezõ politikai esszét, amelyet Oliviu Gherman írt. 
Az értekezleten az Európai Egyházak Értekezletének küldötteként jelen 
volt Tõkés László püspök is.

November 25. A Romániában tartózkodó finn parlamenti delegáció (veze-
tõje Saara-Maria Paakkinen asszony, a finn parlament alelnöke, tagjai 
voltak: Raili Puhakka, Arja Ojala, Ensio Laine, Gunnar Jansson és Liisa 
Kulju) az RMDSZ képviselõivel folytatott tárgyalásokat az ország bel-
politikájáról és a magyar kisebbség helyzetérõl. 

November 25. Marosvásárhelyen ülésezett a Külpolitikai Tanácsadó Testü-
let, ahol Markó Béla tartott tájékoztatót az elmúlt idõszak külpolitikai 
eseményeirõl és tárgyalásairól. A testület megállapította, hogy intenzí-
vebb külpolitikai tevékenységre van szükség. Fontos lenne az autonó-
mia-statútumok elkészítése, és a Szövetségnek szorosabbra kell fûznie 
kapcsolatait a határon túli szervezetekkel. A résztvevõket tájékoztatták 
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az alapszerzõdés tárgyalásairól, és hangsúlyozták, hogy ebben továbbra 
is az SZKT határozat a mérvadó. 

November 29-én Hupp Schaffer, Max van der Stoelnak, az EBEÉ kisebbsé-
gi fõbiztosának tanácsosa és Arie Bloed, a hágai Interetnikai Kapcsola-
tok Alapítvány (The Foundation on Inter-Ethnic Relations) igazgatóját 
fogadta Markó Béla szövetségi elnök, Frunda György szenátor, Tokay 
György, Szilágyi Zsolt és Bíró Anna-Mária, a szövetségi elnök külpoliti-
kai tanácsosa. A találkozón elemezték a romániai magyarság helyzetét, 
és kiemelték az európai intézmények, különösen az EBEÉ fontosságát a 
kisebbségi kérdések kezelésében.

December 3–14. között Bíró Anna-Mária, a szövetségi elnök külpolitikai 
tanácsosa Svédországban tett látogatást. Megbeszéléseket folytatott a 
svéd külügyminiszter tanácsosával, a svéd külügyminisztérium elemzõ 
osztályának vezetõjével, Karin Falkner parlamenti képviselõvel, Svédor-
szág Európa Tanács-beli delegációjának tagjával, más külügyminisztéri-
umi tisztségviselõkkel, svéd ENSZ-diplomatákkal. A tárgyalásokon a 
külpolitikai tanácsos a romániai magyarság helyzetérõl tájékoztatta a 
svéd felet, továbbá konzultáltak a nemzetközi intézmények szerepérõl a 
kisebbségi kérdés rendezésében. 

December 5. Kolozsvárra érkezett a Für Lajos elnök vezette MDF küldött-
ség, amely az RMDSZ vezetõivel találkozott. Az RMDSZ képviselõi 
kiemelték az eddigi együttmûködések fontosságát, ugyanis ezeknek je-
lentõs szerepük van a határon túli magyarság önazonossága megõrzésé-
ért folytatott küzdelemben.

December 12–14. között az RMDSZ küldöttség (Markó Béla szövetségi 
elnök, Takács Csaba ügyvezetõ elnök, Seres Dénes szenátor és Mada-
ras Lázár képviselõ) a Moldovai Demokratikus Agrárpárt meghívására 
a Moldovai Köztársaságba utazott. A fõvárosban számos találkozóra 
került sor a parlament és a kormány, valamint a kisebbségek képviselõ-
ivel. 

December 12–15. között Tabajdi Csaba vezetésével magyar delegáció érke-
zett Bukarestbe. A küldöttség látogatása során találkozott Oliviu 
Ghermannal, a Szenátus elnökével, Viorel Hrebenciuc kormányfõtitkár-
ral, a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa koordinátorával, továbbá megbe-
szélést folytatott Teodor Meleºcanu külügyminiszterrel, majd az 
RMDSZ szenátusi és képviselõházi csoportjának képviselõivel tárgyal-
tak. December 14-én, Tõkés László meghívására a küldöttség Temesvár-
ra látogatott, ahol találkoztak az RMDSZ vezetõivel, és részt vettek a 
Kelet- és Közép-Európa 1989 után címû konferencián. 
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1995

Január 7. Az RMDSZ ötéves fennállását ünnepelte. Az eseménysorozat tu-
dományos konferenciával kezdõdött, délután az RMDSZ vezetõségé-
nek és a meghívott pártok és szervezetek képviselõinek találkozójával 
folytatódott, és a Magyar Színházban rendezett gálaelõadással, majd ál-
lófogadással zárult. Az eseményen jelen voltak a romániai, magyaror-
szági és határon túli pártok, a FUEN, a HTMH képviselõi, Göncz Ár-
pád elnöki tanácsosa.

Január 18. Takács Csaba ügyvezetõ elnök Budapesten találkozott dr. Nagy 
Ferenc címzetes államtitkárral és dr. Marczelly Gusztáv helyettes állam-
titkárral, az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal elnökével, il-
letve általános elnökhelyettesével, akikkel a kárpótlási folyamat aktuális 
kérdéseit tekintették át. 

Január 20. Az ENSZ-ben Nem Képviselt Nemzetek és Népek Szervezetének 
meghívására Markó Béla szövetségi elnök és külpolitikai tanácsosa, Bíró 
Anna-Mária Hollandiába utaztak, ahol részt vettek a szervezet közgyûlé-
sén és egy nemzetközi konferencián. A január 26-ig tartó rendezvényen a 
továbbiakban Bíró Anna-Mária képviselte a Szövetséget. A közgyûlés 
alatt Markó Béla tárgyalásokat folytatott Jaap de Hoop Schefferrel, az 
EBESZ kisebbségügyi fõbiztosának különmegbízottjával is.

Január 21–február 20. között az Egyesült Államok kormányának meghívá-
sára négy romániai ellenzéki politikusból álló küldöttség, köztük Aszta-
los Ferenc képviselõ tett látogatást az Amerikai Egyesült Államokban. 
A küldöttség megismerkedett az amerikai egészségügyi rendszerrel, a 
demokratikus intézményrendszerrel és személyes kapcsolatokat alakí-
tott ki a Kongresszus tagjaival. 

Január 23. Hat magyarországi párt nyilatkozatban fejezte ki megdöbbené-
sét az RMDSZ-t ért támadások miatt, amelyben felszólították a Szövet-
séget, hogy oszlassa fel az Országos Önkormányzati Tanácsot. A pártok 
a kormány nyilatkozatát megalapozatlannak tartják. 

Január 23–24. között kétnapos látogatásra Bukarestbe érkezett Csapody 
Miklós MDF-es képviselõ. Látogatásának elsõ napján a bukaresti Ma-
gyar Kulturális Központ rendezvényén vett részt, másnap az RMDSZ 
vezetõivel, Mihai Ungheanu kulturális államtitkárral beszélgetett, majd 
Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel, Tempfli József nagyváradi és 
Reizer Pál szatmári püspökkel találkozott. 

Január 24. Göncz Árpád köztársasági elnök és Horn Gyula miniszterelnök 
lemondta Viorel Hrebenciuc kormányfõtitkárral tervezett budapesti ta-
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lálkozóját, így tiltakozva az RMDSZ betiltását kilátásba helyezõ fenye-
getések ellen. A kormányfõtitkár ellenben tárgyalt Kovács László kül-
ügyminiszterrel.

Január 25. Markó Béla szövetségi elnök fogadta Roman Wyborskit, a buka-
resti Lengyel Nagykövetség elsõ beosztottját és Artur Orzechowski mi-
niszteri tanácsost, a lengyel külügyi tárca romániai referensét. A megbe-
szélésen a romániai belpolitikai helyzetrõl, az RMDSZ helyzetérõl és 
célkitûzéseirõl folyt eszmecsere. A találkozón jelen volt Niculescu An-
tal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa.

Január 25-én Markó Béla bemutatkozó látogatáson fogadta a szövetség bu-
karesti székházában dr. Alfred Mosest, az Amerikai Egyesült Államok 
új romániai nagykövetét. 

Január 31. Frunda György RMDSZ-szenátor az ET Jogügyi Bizottságában, 
valamint az ET Parlamenti Közgyûlésén, a kisebbségek problematikájá-
nak megvitatása során tiltakozott az RMDSZ-t és a romániai magyarsá-
got ért támadások ellen, és kijelentette, hogy a román kormány nyilatko-
zatai kisebbségellenesek és jogsértõek.

Február 6. Nagy-Britannia kormányának meghívására Londonba utazott 
Markó Béla szövetségi elnök. Az egyhetes út során az RMDSZ szövet-
ségi elnöke politikusokkal, kormány-tisztviselõkkel találkozott, felkere-
sett számos kormányzati és nem-kormányzati intézményt, végül elláto-
gatott Walesbe és Birminghambe is.

Február 8–19. között Bíró Anna-Mária, a szövetségi elnök külpolitikai taná-
csosa részt vett Genfben az ENSZ Emberjogi Bizottságának 1995. évi 
ülésén. A Szövetség külpolitikai tanácsosa tájékoztatta az ENSZ Em-
berjogi Központját a romániai magyar kisebbség helyzetérõl, és részlete-
sen beszámolt a Szövetséget az utóbbi idõben ért támadásokról is. 

Február 9-ére Markó Béla szövetségi elnök megbízásából Takács Csaba 
ügyvezetõ elnök összehívta az RMDSZ Külpolitikai Tanácsadó Testüle-
tét. A napirenden az amerikai közvetítéssel létrejött román–magyar dia-
lógus elõkészítése (Atlanta) szerepelt. A testület tagjai: Tõkés László 
tiszteletbeli elnök, Dézsi Zoltán, az SZKT elnöke, Csávossy György, az 
SZET elnöke, Verestóy Attila, a szenátusi frakció elnöke, Tokay György, 
a képviselõházi frakció elnöke, Bodó Barna politikai ügyvezetõ alelnök, 
Magyari Nándor László önkormányzat- és reformügyi ügyvezetõ alel-
nök, Frunda György szenátor, Csapó József szenátor, Borbély Imre 
képviselõ, Borbély László képviselõ, Kerekes Károly képviselõ, Pécsi 
Ferenc képviselõ, Szilágyi Zsolt képviselõ, Kelemen Árpád professzor, 
Niculescu Antal kabinetfõnök, politikai tanácsos, Bíró Anna-Mária kül-
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politikai tanácsadó, valamint az Erdélyi Magyar Kezdeményezés, Re-
form Tömörülés, Szabadelvû Kör, Szociáldemokrata Újbaloldal platfor-
mok, illetve a Romániai Magyar Keresztény Demokrata Párt és a Romá-
niai Magyar Kisgazda Párt egy-egy, általuk kijelölendõ képviselõje.

Február 10. Hivatalos látogatást tett Marosvásárhelyen Nathan N. Blum, az 
Egyesült Államok romániai konzulja. Felkereste Nagy Gyõzõ polgár-
mestert, a prefektust és az orvosi egyetemet. Tájékozódott a román–ma-
gyar helyzetrõl is.

Február 10. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének és az Európai 
Néppártok Csoportjának 38 tagja nyilatkozatot tett közzé a kisebbségi 
jogok romániai tiszteletben tartásáról. Az aláírók aggodalmukat fejezték 
ki azon követelés miatt, hogy nyilvánítsák alkotmányellenesnek az 
RMDSZ-t. A nyilatkozatban felhívják a figyelmet, hogy a konzultatív 
testületek összehívása összhangban áll a Regionális és Helyi Önkor-
mányzatok Európai Chartájával és az ET Parlamenti Közgyûlésének 
1201-es ajánlásával. Következésképp az Európai Néppártok Csoportja 
szükségesnek ítéli a romániai fejlemények további monitorizálását.

Február 13. A washingtoni Kulturális Alapítvány Erdélyért meghívására há-
romhetes amerikai körutazást tesz Hajdú Gábor Hargita megyei szená-
tor. A jogász-politikus az Egyesült Államokban és Kanadában az ottani 
magyarság képviselõivel, valamint amerikai politikusokkal és szakértõk-
kel találkozik. Hajdú Gábor felhívta a figyelmet arra is, hogy a romló 
életkörülmények miatti elégedetlenség a következõ választásokon a szél-
sõbaloldali erõk és a nacionalista szélsõségesek elõretörését okozhatja.

Február 14–15. között a Project on Ethnic Relations (PER) román–magyar 
párbeszédsorozatot szervez Atlantában olyan politikusok és szakértõk 
bevonásával, mint Jimmy Carter volt elnök és David Hamburg, a Carne-
gie Alapítvány elnöke. Meghívták az RMDSZ-t, tárgyalópartnere román 
részrõl az Elnöki Hivatal, a kormányzat és az ellenzék képviselõi. Az 
RMDSZ-küldöttség tagjai: Markó Béla, Tõkés László, Takács Csaba, 
Tokay György, Frunda György, dr. Csapó József és dr. Kelemen Árpád 
professzor.

Február 15. Az atlantai kerekasztal-megbeszélésen részt vevõ RMDSZ kül-
döttség tagjai tiltakoznak a szenátus és a képviselõház RMDSZ-t elítélõ 
nyilatkozatairól. A képviselõk felkérik az Elnöki Hivatalt és a román 
kormányt, valamint a romániai politikai pártokat, hogy a román–ma-
gyar megbékélés érdekében vessék latba minden befolyásukat az 
RMDSZ- és magyarellenes támadások megszüntetése érdekében, és épí-
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tõ, toleráns magatartásukkal segítsék elõ a közeledési folyamatot és a 
párbeszédet.

Február 17. Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az atlantai kerekasztal-meg-
beszélésen részt vett RMDSZ-delegáció, amely részletesen beszámolt a 
tárgyalások menetérõl, és megosztotta a sajtó képviselõivel amerikai ta-
pasztalatait. A sajtó képviselõinek szétosztotta a találkozót záró aide-
mémoire dokumentumot, valamint a Carter-központ által kibocsátott 
aide-mémoire-t, amely tartalmazza Jimmy Carter volt elnöknek az atlan-
tai megbeszéléseken mondott beszédét.

Február 22-én az RMDSZ képviselõi fogadták Max van der Stoelt, az 
EBESZ kisebbségi fõbiztosát. A találkozón részt vett Markó Béla szö-
vetségi elnök, Verestóy Attila szenátusi frakcióvezetõ, Tokay György 
képviselõházi frakcióvezetõ, Borbély László, a képviselõház titkára, 
Varga Attila és Borbély Imre képviselõ, valamint Bíró Anna-Mária, a 
szövetségi elnök külpolitikai tanácsosa. Az RMDSZ képviselõi elemez-
ték a fõbiztos utolsó romániai látogatása óta eltelt idõszak belpolitikai 
fejleményeit és az utóbbi idõben a romániai magyarságot ért támadáso-
kat.

Február 22–23. között két nagykövetség képviselõje is felkereste a Szövetsé-
get. Markó Béla szövetségi elnök dr. Paul Ulmannt, Ausztria bukaresti 
nagykövetét, míg Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezetõ elnöke Yoshihiro 
Katajamát, Japán bukaresti nagykövetségének elsõ titkárát fogadta. A 
megbeszéléseken az aktuális belpolitikai viszonyokról és az RMDSZ tö-
rekvéseirõl folytattak tárgyalásokat.

Február 26-án az RMDSZ Szövetségi Képviselõk Tanácsa határozatot foga-
dott el a magyar–román alapszerzõdés kérdésében. Az SZKT megerõsí-
tette korábbi állásfoglalását, mely szerint az alapszerzõdésnek integrál-
nia kell a két országban élõ, közvetlenül érintett kisebbségek legitim 
képviselõinek véleményét; részletesen kidolgozott kisebbségvédelmi 
megállapodást is kell tartalmaznia, továbbá a dokumentumnak meg kell 
jelölnie a fentebb felsoroltak megvalósításához szükséges jogi, közigaz-
gatási, intézményi és anyagi feltételeket, és tartalmaznia kell az aláíró 
felek kötelezettségvállalását is.

Február 28. Markó Béla szövetségi elnök a bukaresti RMDSZ székházába 
hívta össze az RMDSZ Külpolitikai Tanácsadó Testületét. Az ülésen 
aktuális külpolitikai kérdésekrõl, ezenbelül a román–magyar alapszer-
zõdéssel kapcsolatos kérdésekrõl folyt tanácskozás.

Március 1. Budapestre utazott az RMDSZ-küldöttség, hogy részt vegyen a 
magyar kormány politikai államtitkára, Tabajdi Csaba által kezdemé-
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nyezett konzultáción a határon túli magyar szervezetek vezetõivel. A 
Markó Béla szövetségi elnök vezette delegáció tagjai: Tõkés László tisz-
teletbeli elnök, Takács Csaba ügyvezetõ elnök, Dézsi Zoltán, az SZKT 
elnöke és Frunda György szenátor, az RMDSZ Európa Tanácsbeli kép-
viselõje. A konzultáción Kovács László tájékoztatta a résztvevõket az 
alapszerzõdésekkel kapcsolatos tárgyalásokról. A tájékoztató után az 
RMDSZ küldöttsége Horn Gyula miniszterelnökkel és a HTMH vezetõ-
ségével találkozott. 

Március 10. A Fidesz bejelentette, hogy kivonul az alapszerzõdést tárgyaló 
parlamenti albizottságból, mert nem támogatják a mosolydiplomáciát – 
hangsúlyozta Németh Zsolt, a Fidesz külügyi kabinetvezetõje. A Fidesz 
álláspontja szerint az alapszerzõdések megkötésének egyik célja, hogy 
mint zavaró tényezõt, szétverje az RMDSZ-t és a Magyar Koalíciót.

Március 13. Frunda György szenátor Párizsban részt vett az ET jogi bizott-
ságának ülésén, majd az ET raportõreként Litvániába látogatott, ahol 
találkozott a litván elnökkel, a miniszterelnökkel, a parlament elnöké-
vel, valamint kisebbségi szervezetek képviselõivel és egyházi vezetõkkel.

Március 17. Újabb konzultációra került sor a Külügyminisztérium és a 
HTMH kezdeményezésére. Az RMDSZ küldöttsége és a szlovákiai ma-
gyar pártok vezetõi találkoztak Kovács László külügyminiszterrel, illet-
ve Tabajdi Csaba politikai államtitkárral, akik tájékoztatták a résztvevõ-
ket az alapszerzõdések állapotáról.

Március 18-án Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezetõ elnök 
és Varga László, a Romániai Magyar Keresztény Demokrata Párt elnö-
ke Pozsonyban részt vettek a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom 
ötéves jubileumi kongresszusán. 

Március 24–26. között került sor a szlovákiai Együttélés Politikai Mozgalom 
Országos Kongresszusára. Az RMDSZ képviseletében Dézsi Zoltán, az 
SZKT Állandó Bizottságának elnöke, Somai József szervezési alelnök és 
Kerekes Károly parlamenti képviselõ vett részt a rendezvényen.

Március 27. Horn Gyula magyar miniszterelnök Budapesten fogadta Markó 
Bélát, az RMDSZ szövetségi elnökét, megerõsítette az RMDSZ eddigi 
álláspontját a román–magyar alapszerzõdéssel kapcsolatban. Horn 
Gyula kifejtette, hogy a magyar kormány továbbra is határozottan ra-
gaszkodik az 1201-es számú ajánláshoz. A találkozó végén Markó Béla 
Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével találkozott.

Március végén Szabó Károly szenátor, majd dr. Bárányi Ferenc képviselõ-
házi frakcióvezetõ a Belgiumban járt delegáció tagjaiként beszámoltak 
a brüsszeli EDU-konferencia munkálatairól, az európai integráció mind 
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jobban körvonalazódó folyamatairól. A konferencián kifejtették a Szö-
vetség álláspontját Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának kér-
désében.

Április 5-én az RMDSZ bukaresti székházában Markó Béla szövetségi el-
nök, valamint az RMDSZ parlamenti csoportjainak vezetõi találkoztak 
az MSZP küldöttségével. A találkozón a román–magyar viszonyról, az 
alapszerzõdés helyzetérõl, valamint a két szervezet közötti kapcsolatok 
és az együttmûködés fejlesztésérõl beszélgettek, továbbá áttekintették a 
Magyar Szocialista Párt Csintalan Sándor ügyvezetõ elnök vezetésével 
rövidesen Erdélybe látogató delegációjának programját.

Április 11–16. között az RMDSZ meghívására Erdélyben tett látogatást egy 
MSZP-küldöttség. A Magyar Szocialista Párt delegációja Kolozsváron 
találkozott az Ügyvezetõ Elnökséggel, Marosvásárhelyen Markó Béla 
szövetségi elnökkel, majd Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Sepsi-
szentgyörgyön találkoztak a Szövetség polgármestereivel és megyei ve-
zetõivel. A küldöttség Nagyváradon zárta a látogatását, ahol találkoztak 
Tempfli József római katolikus és Tõkés László református püspökkel. 

Április 19–20. között tartotta alakuló ülését az Európai Parlament és a Ro-
mán Parlament között létrejött parlamenti vegyesbizottság, amely Ro-
mánia EU-hoz való társulási szerzõdésének érvénybe lépését követõen 
hivatott biztosítani a jogharmonizációt. Borbély László javaslatára az 
ülésrõl kiadott zárónyilatkozat és ajánláscsomag külön kitér a nemzeti 
kisebbségek védelmének fontosságára az érvényben lévõ nemzetközi 
dokumentumok alapján.

Április 20. Bukarestbe érkezett az SZDSZ küldöttsége (Eörsi Mátyás, az 
Országgyûlés külügyi bizottságának elnöke, Bretter Zoltán képviselõ és 
Mátrai Julianna, a párt külügyi tanácsának titkára). A küldöttség talál-
kozott Meleºcanu külügyminiszterrel, valamint a szenátus külügyi bi-
zottságának elnökével, Sergiu Nicolaescu filmrendezõvel. Az SZDSZ 
küldöttsége Bukarestben leszögezte: nem támogatja az etnikai alapú te-
rületi autonómiát, amely a szeparatizmus gyanúját kelti. 

Április 24-én megkezdõdött az ET Parlamenti Közgyûlésének tavaszi ülés-
szaka. A közgyûlés nagy szavazattöbbséggel elfogadta az indítványt, 
hogy Románia számára is kötelezõvé tegye az Európa Tanács 1201-es 
ajánlását. A határozat értelmében az 1201-es ajánlásban foglaltak mind-
azokra az országokra kötelezõ érvényûek, amelyek az ET tagjaivá vál-
tak, illetve kívánnak válni, és teljesítésüket az ET ellenõrzi.

Május eleje. Miguel Angel Martinez, az Európa Tanács Parlamenti Közgyû-
lésének elnöke levélben válaszolt Markó Béla április 19-én hozzá inté-
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zett levelére. Válaszában az ET magas rangú tisztségviselõje biztosítja 
az RMDSZ elnökét, hogy a nemzetközi szervezet továbbra is figyelem-
mel követi és ellenõrzi a romániai demokratikus átalakulás folyamatát, 
ezenbelül a nemzeti kisebbségek helyzetének rendezését. 

Május 5. Az SZKT állásfoglalást tett közzé az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyûlésének 508/1995 sz. Utasító Határozatáról, amely nem csupán 
megerõsíti az 1201/1993 sz. ajánlást, hanem a benne foglaltakat saját 
megfigyelõ és ellenõrzõ tevékenységének alapelvévé is emeli. Az állás-
foglalás felhívja a figyelmet arra, hogy a dokumentum elõírásainak al-
kalmazása és a román belsõ jogrendbe való beépítése nagyban elõsegít-
heti az etnikumközi konfliktusok elkerülését, megoldását és a térség 
stabilitásának megõrzését.

Május 15–20. között Borbély László képviselõ, a Romániai Európai Integ-
rációs Bizottság tagjaként részt vett azon a Svédországban rendezett ta-
lálkozó-sorozaton, melynek témája a svéd integrációval kapcsolatos ta-
pasztalatok és Románia európai integrációjának jelenlegi stádiuma volt. 
Az RMDSZ képviselõje több svéd parlamenti képviselõvel folytatott 
megbeszélést. 

Május 17-én és 18-án Markó Béla szövetségi elnök fogadta a Bukarestbe 
akkreditált svéd, orosz, osztrák, holland, francia és brit nagyköveteket. 
Úgyszintén fogadta Markó Bélát Karen Fogg asszony, az Európai Unió 
bukaresti nagykövete is. A találkozókon a szövetségi elnök a romániai 
magyar kisebbség helyzetérõl és a magyarellenes kampányról tájékoztat-
ta a nagyköveteket.

Május 23–26. között az EBESZ, az ET és a román kormány Tolerancia 
címmel nemzetközi szemináriumot szervezett Bukarestben. A Szövetsé-
get Bíró Anna-Mária, külpolitikai tanácsos képviselte, melyen további 
53 ország képviseltette magát kormányzati és nem-kormányzati szerve-
zetek szintjén.

Május 23-án az MDF elnöke, Lezsák Sándor erdélyi körútján találkozott 
Tõkés László püspökkel, az RMDSZ tiszteletbeli elnökével és Markó 
Béla szövetségi elnökkel. Az MDF elnöke fontosnak tartotta, hogy a 
magyar kormány ne hozzon döntéseket az RMDSZ feje fölött, és az 
alapszerzõdés aláírásának legyen elõfeltétele az anyanyelvi oktatás meg-
oldása, illetve az egyházi javak visszajuttatása.

Május 24–28. között a svájci St. Moritzban tartotta kongresszusát az Euró-
pai Népcsoportok Föderatív Uniója (FUEV). Az RMDSZ-t Pillich 
László, a Szövetség FUEV-megbízottja képviselte, akit elkísért Bodó 
Barna ügyvezetõ politikai alelnök és Somai József szervezési alelnök is. 
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Pillich László felszólalásában a kisebbségi jogok biztosításával kapcso-
latban a tényleges állami garanciákhoz szükséges belsõ politikai akarat 
hiányát hangsúlyozta a kisebbség-, fõleg magyarellenes romániai meg-
nyilvánulásokra utalva. A szövetség képviselõi bejelentették, hogy a 
jövõ évi kongresszusnak az RMDSZ – Német Demokrata Fórum lesz a 
szervezõje és házigazdája. 

Június 3–8. között az RMDSZ Ügyvezetõ Elnöksége meghívására Erdély-
ben tett látogatást dr. Tabajdi Csaba, a Magyar Köztársaság Miniszterel-
nöki Hivatalának politikai államtitkára. A látogatás Kolozsváron az ÜE-
vel és a Kolozs megyei prefektussal folytatott tárgyalásokkal vette kezde-
tét, majd Torockón és Nagyenyeden, a helyi RMDSZ-vezetõkkel folyta-
tódott. Az államtitkár felkereste dr. Jakubinyi György római katolikus 
érseket, majd látogatását Déván és Brassóban folytatta. A körút követ-
kezõ állomásai Kovászna megye, Csíkszereda, Marosvásárhely voltak, 
ahol az államtitkár az RMDSZ vezetõivel és a prefektúra képviselõivel 
találkozott.

Június 9–11. között Maros megyébe látogatott Andrew Bache, Nagy-Britan-
nia nagykövete, aki találkozott Nagy Gyõzõ marosvásárhelyi polgármes-
terrel, Ioan Racolþea megyei prefektussal és egyes pártok Maros megyei 
vezetõségeivel. A megyei RMDSZ által szervezett fórumon a Szövetség 
képviselõi beszámoltak a nagykövetnek a magyarság helyzetérõl, a tér-
ségben élõ magyarok politikai, gazdasági és szociális problémáiról.

Június 14-én háromnapos látogatás keretében Budapestre utazott a képvise-
lõház és a szenátus külügyi bizottsága. Az RMDSZ részérõl Szilágyi 
Zsolt képviselõ volt tagja a küldöttségnek. A parlamenti delegáció meg-
beszélést folytatott az Országgyûlés elnökével, a Külügyi Bizottság elnö-
kével és a kormány több tagjával.

Június 21-én Snagovon az államfõ, a miniszterelnök, a két ház elnöke, a 
parlamenti pártok vezetõi és az Integrációs Bizottság elnöke aláírta Ro-
mánia Európai Unióhoz való csatlakozási szándékáról szóló nyilatkoza-
tot. A Szövetség nevében Markó Béla írta alá a dokumentumot, de jelen 
volt Borbély László és Pécsi Ferenc is. 

Június 28. A szövetségi elnök külpolitikai tanácsosa, Bíró Anna-Mária talál-
kozott John Cookkal, az Amerikai Nagykövetség tanácsosával, valamint 
S�ren Kelstruppal, a Dán Nagykövetség első titkárával. Mindkét diplo-
matával a tanügyi törvénytervezet jelenlegi helyzetérõl, valamint az 
RMDSZ erre vonatkozó további stratégiájáról folyt beszélgetés.

Július 3–4. között a Fekete-tengeri Gazdasági Együttmûködés Parlamenti 
Közgyûlése és a FÁK együttes rendezésében a térség államainak, az In-
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terparlamentáris Unió, az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlése és az 
EBESZ képviselõinek a részvételével megvitatták a régiót érintõ bizton-
sági és stabilitási kérdéseit. Az RMDSZ részérõl Kerekes Károly 
RMDSZ-képviselõ vett részt a tanácskozáson.

Július 4–8. között Torontóban tartotta rendes ülését az EBESZ. A héttagú 
román delegációban az RMDSZ-t Tokay György képviselte. A képviselõ 
két javaslatot terjesztett elõ társszerzõként (a kisebbség védelmét szol-
gáló különleges intézkedésekre, valamint ezen intézkedések moni to ri zá-
lására vonatkozóan), amelyet a képviselõk elfogadtak.

Július 5. Megtartotta elsõ tanácskozását az RMDSZ Tanügyi Válságkezelõ 
Bizottsága, melynek létrehozásáról az SZKT döntött, feladata pedig ki-
dolgozni azokat a rövid és hosszabb távú stratégiákat, amelyek alkalma-
saknak mutatkoznak az új tanügyi törvénnyel kapcsolatban kialakult 
kritikus helyzet kezelésére. A bizottság feladata megtervezni a helyi, or-
szágos és nemzetközi tiltakozó akciókat (szórólapok nyomtatása, euró-
pai fórumok és emberjogi szervezetek tájékoztatása, FUEV, EDU, Hel-
sinki Bizottság; kihallgatás kezdeményezése az államfõnél; ifjúsági sta-
féta az ET-hez).

Július 8. A Bihar megyei RMDSZ küldöttsége Kassán találkozott a Magyar 
Polgári Párt helyi szervezetével. A küldöttséget Solymos József orszá-
gos gazdasági alelnök és Halász György kassai elnök fogadta. Megbe-
széléseket folytattak a tanügyben tapasztalható elnyomó intézkedések-
rõl, és tájékoztatták egymást az önkormányzatok státusáról.

Július 8–15. között Borbély László képviselõ az amerikai Project on Ethnic 
Relations meghívására az Egyesült Államokba látogatott. A képviselõ 
találkozott Daniel Frieddel, Clinton elnök kelet-európai kérdésekben il-
letékes tanácsadójával, az EBESZ amerikai delegációjának tagjaival, 
Frank Collinsszal, az amerikai külügyminisztérium Romániáért felelõs 
szakértõjével, a Demokrata Intézet (NDI) munkatársaival, Tom Lantos 
képviselõvel, a washingtoni román és magyar nagykövetség elsõ beosz-
tottjaival. A tárgyalások középpontjában a tanügyi törvénytervezet állt. 

Július 12–13. között Markó Béla szövetségi elnök Budapesten megbeszélést 
folytatott Tabajdi Csaba politikai államtitkárral, Lábody Lászlóval, a 
Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökével és Törzsök Erikával, a 
HTMH elnökhelyettesével. A konzultációkon érintették az anyanyelvi 
oktatás helyzetét és a román–magyar alapszerzõdés aktuális kérdéseit.

Július 13. Az Európai Parlament határozatban fejezte ki aggodalmát az ok-
tatási törvény kapcsán, és javasolta, hogy a kormány és a parlament ta-
láljon megoldást a kialakult helyzetre. A kisebbségek jogainak korláto-
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zását jelenti, hogy olyan fontos tantárgyakat, mint a közgazdaságtan, 
mûszaki ismeretek vagy a jog ezután nem tanítanak a kisebbségi nyelve-
ken – áll a határozatban. A határozat felszólította a parlamentet, hogy 
új törvény alkotásával hatálytalanítsák az elõzõ rendelkezés diszkrimi-
natív kitételeit.

Július 17. Markó Béla szövetségi elnök levelet intézett Horn Gyula magyar 
miniszterelnökhöz a vízumkötelezettség bevezetése kérdésében. Levelé-
ben az RMDSZ elnöke aggodalmát fejezte ki aziránt, hogy a vízum-
kényszer esetleges bevezetése súlyosan érintené a Magyarországot anya-
országának tekintõ erdélyi magyarságot. A szövetségi elnök emlékezte-
tett arra, hogy a szigorú ellenõrzés hatékonyabb megoldást jelentene, és 
rámutat arra, hogy a vízumkényszer nagy erkölcsi, kulturális és politikai 
károkat okozna.

Július 18-án összeült az RMDSZ Operatív Tanácsa, amely elemezte a tan-
ügyi törvény által elõidézett helyzetet és a válságkezelõ bizottság javas-
latait. A testület egy 12 pontos „akciótervet” dolgozott ki annak érdeké-
ben, hogy mobilizálja a romániai magyar közvéleményt, a civil szférát, 
és tájékoztassa az európai fórumokat a kialakult helyzetrõl. 

Július 19–20. között Bukarestben folytatott tárgyalásokat Kovács László 
külügyminiszter. Találkozott Teodor Meleºcanu külügyminiszterrel, aki-
vel a magyar–román alapszerzõdés aktuális kérdéseit vitatták meg, majd 
Ion Iliescu államfõvel, Nicolae Vãcãroiu kormányfõvel, valamint a par-
lament két házelnökével folytatott eszmecserét. A magyar külügymi-
niszter másnap az RMDSZ szövetségi elnökével és a Szövetség vezetõ-
ségével találkozott. 

Június 22–23. között a United States Information Agency meghívására 
Niculescu Antal, a Szövetségi Elnöki Hivatal politikai tanácsosa politi-
kai tanulmányúton vett részt az Amerikai Egyesült Államokban. A 17 
tagú nemzetközi csoport az Egyesült Államok több államában találko-
zott a helyi és szövetségi szinten mûködõ közigazgatás vezetõivel. Ame-
rikai tartózkodása alatt a tanácsos találkozott a washingtoni székhelyû 
magyar szervezetek vezetõivel, az amerikai külügyminisztérium referen-
sével, továbbá az EBESZ irodavezetõjével. 

Július 24. Markó Béla levelet intézett Klaus Hansch-hoz, az Európa Parla-
ment elnökéhez. A szövetségi elnök elismeréssel szólt az EP román tan-
ügyi törvényrõl szóló határozatáról, amelyrõl a román kormány 
RMDSZ-ellenes támadással próbálta elterelni a figyelmet. Levelében 
Markó kifejti, hogy a közel félmillió aláírás és az alkotmányossági óvás 
sem tudta megakadályozni azt, hogy 24-én az államfõ aláírja a törvényt. 
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Augusztus 1–9. között Bíró Anna-Mária külpolitikai tanácsos részt vett az 
ENSZ Kisebbségvédelmi Albizottságának genfi ülésén. A hágai köz-
pontú Unrepresented Nations and Peoples (UNPO) nevében Az ENSZ 
és a kisebbségi jogok címmel tartott elõadást.

Augusztus 1. Niculescu Antal politikai tanácsos találkozott Carl W. Ekkel, 
az Egyesült Államok Kongresszusi Kutatóintézetének nemzetközi kap-
csolatokkal megbízott szakértõjével. A találkozón aktuálpolitikai kérdé-
sekrõl, az RMDSZ idõszerû törekvéseirõl, az új romániai tanügyi tör-
vényrõl folyt a beszélgetés.

Augusztus 15. Kolozsváron Ragnar Ängeby svéd nagykövet látogatást tett 
az RMDSZ megyei szervezeténél. A találkozón részt vett Molnos Lajos 
elnök, városi tanácsos, Pálffy Zoltán ügyvezetõ titkár, Buchwald Péter 
szenátor, Eckstein-Kovács Péter és Mikó Lõrinc városi tanácsosok. A 
megbeszélésen szóba került a kisebbségek helyzete, az ország gazdasági-
társadalmi helyzete és a tanügyi törvény, továbbá a Szövetség tervezte 
tiltakozó akciók. A nagykövet más erdélyi városokba is ellátogatott. 

Augusztus 19–20. A HTMH meghívására RMDSZ-küldöttség (Markó Béla, 
Takács Csaba) és számos egyházi méltóság vett részt a magyarországi ün-
nepségeken. A meghívottakat Gál Zoltán, az Országgyûlés elnöke fogadta. 
A küldöttség találkozott Göncz Árpád köztársasági elnökkel, Kuncze Gá-
bor belügyminiszterrel és a határon túli magyarság képviselõivel. 

Augusztus 28. Többnapos romániai látogatásra érkezett Max van der Stoel, 
az EBESZ kisebbségügyi fõbiztosa. A holland diplomatát Markó Béla 
szövetségi elnök fogadta. A kétórás megbeszélésen részt vett Takács 
Csaba ügyvezetõ elnök, Verestóy Attila, az RMDSZ szenátusi frakciójá-
nak elnöke, ügyvezetõ alelnök, Frunda György szenátor, az RMDSZ 
Európa Tanácsbeli képviselõje, Asztalos Ferenc, a Képviselõház tan-
ügyi bizottságának alelnöke, Niculescu Antal, a szövetségi elnök politi-
kai tanácsosa. Az EBESZ kisebbségügyi fõbiztosa a tanügyi törvény ki-
sebbségekre vonatkozó fejezeteirõl, illetve a Szövetség által kifogásolt 
cikkelyekrõl kért információkat. 

Augusztus 28–szeptember 1. között alakult meg az ENSZ Kisebbségvédel-
mi Albizottságának Kisebbségi Munkacsoportja, amelynek a munkála-
tain Bíró Anna-Mária külpolitikai tanácsos is részt vett. A fórum a kor-
mányközi szervezetek történetében az elsõ, melyen a kisebbségi szerve-
zetek az õket érintõ kérdések megtárgyalásában közvetlenül részt vehet-
tek.

Augusztus 29. Bukaresti hivatalában fogadta Markó Béla szövetségi elnök 
Ragnar Ängebyt, Svédország romániai nagykövetét, aki erdélyi körútjá-
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ról tért vissza. A nagykövet fõként a magyar kisebbség képviselõivel 
folytatott megbeszéléseirõl számolt be. 

Augusztus 31. A Bukarestben tartózkodó kisebbségügyi fõbiztos az államfõ-
vel, a kormányfõvel és az Oktatásügyi és Igazságügyi Minisztérium veze-
tõivel való találkozó után az RMDSZ vezetõségével folytatott tárgyalá-
sokat. A fõbiztos elmondta, hogy megalapozottnak tartja az RMDSZ 
aggályait, viszont a kormány képviselõi vállalták, hogy rugalmasak lesz-
nek a törvény alkalmazása során, ezért néhány hónapon belül vissza fog 
jönni és újra megvizsgálja a törvény alkalmazásának eredményeit.

Szeptember 1-jén kezdõdött meg Bukarestben a hágai központú Interetnikai 
Kapcsolatok Alapítvány és a Nemzeti Kisebbségi Tanács szervezésében 
a nemzeti kisebbségekre vonatkozó nemzetközi jogszabályozásról szóló 
kétnapos nemzetközi szeminárium. A rendezvény elsõ napján részt vett 
Markó Béla szövetségi elnök és Niculescu Antal tanácsos, akik az 1989 
utáni román törvénykezésnek az erõszakos asszimilációt célzó kitételei-
re, valamint az elektronikus és írott sajtóban tapasztalható, idõnként 
példátlanul durva magyarellenes kampányra mutattak rá. A szeminári-
um második napján az RMDSZ részérõl jelen volt Tokay György képvi-
selõ, Bíró Anna-Mária és Niculescu Antal politikai tanácsosok. 

Szeptember 4. Az EU bukaresti irodája kerekasztal-beszélgetést szervezett, 
melynek vendége volt dr. Arie M. Oostlander, az EP kereszténydemok-
rata képviselõje, megbízott raportõr. Az RMDSZ-t Nemes Árpád külpo-
litikai tanácsos képviselte. A megbeszélés fõ témája az EP romániai ki-
sebbségi és emberi jogok védelmérõl szóló nyilatkozata volt. Másnap 
Borbély László és Bárányi Ferenc képviselõk, az Integrációs Bizottság 
tagjai találkoztak a holland képviselõvel. 

Szeptember 8. Kolozsvárról elindult az erdélyi magyar fiatalok csoportja Stras-
bourgba. A tervek szerint 10 nap alatt teszik meg kerékpárral az utat, és az 
ET közgyûléséhez juttatják el az RMDSZ oktatási törvénytervezetét támo-
gató 492 ezer aláírás névjegyzékét és a Szövetség memorandumát. Az Ifjú-
sági Karaván az Anyanyelvû Oktatásért útvonala során érinti Szlovákiát, 
Ausztriát, majd Németországon keresztül érkezik Franciaországba. 

Szeptember 13. Az RMDSZ bukaresti székházában tett bemutatkozó láto-
gatást Szõcs Ferenc, Magyarország új rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövete. A diplomatát Markó Béla szövetségi elnök, valamint az 
RMDSZ parlamenti frakcióinak vezetõi, Szabó Károly és Tokay György 
fogadták. A megbeszélésen részt vett Szilágyi Mátyás, a Magyar Nagy-
követség II. titkára, Bíró Anna-Mária és Nemes Árpád, a szövetségi el-
nök külpolitikai tanácsosai is. 
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Szeptember 14-én ülésezett a Külügyi Tanácsadó Testület. A tanácskozáson 
az Iliescu elnök által kezdeményezett román–magyar megbékélési javas-
latot és a három kiegészítõ dokumentum-tervezetet vitatták meg, amely-
lyel kapcsolatosan az elnök pártelnöki konzultációt hívott össze. Az ülé-
sen részt vett: Takács Csaba ügyvezetõ elnök, Dézsi Zoltán, az SZKT 
ÁB elnöke, Szabó Károly, a szenátusi frakció és Tokay György, a képvi-
selõházi frakció elnöke, Verestóy Attila szenátor, Kerekes Károly képvi-
selõ, valamint Bíró Anna-Mária és Nemes Árpád, a szövetségi elnök 
külpolitikai tanácsosai.

Szeptember 30. Markó Béla szövetségi elnök találkozott a Temesváron tar-
tózkodó FUEN küldöttségével. A küldöttség a FUEN 1996-os kongresz-
szusának elõkészületeit kezdte meg. A találkozón jelen voltak az 
RMDSZ szervezõ bizottsága, Bodó Barna, az SZKT ÁB alelnöke, dr. 
Bárányi Ferenc Temes megyei képviselõ, Ferencz Csaba és Balaton Zol-
tán, a Temes megyei RMDSZ elnöke, illetve ügyvezetõ elnöke, a Német 
Demokrata Fórum részérõl pedig dr. Karl Singer, a bánsági tagozat el-
nöke. 

Október 2–9. között kerül sor Varsóban az EBESZ Emberi dimenziók té-
makörrel szervezett konferenciája. Az RMDSZ részérõl – az UNPO 
képviseletében – jelen volt az értekezleten Niculescu Antal politikai ta-
nácsos, aki több állam küldöttével, illetve nem-kormányzati szervezeti 
képviselõkkel találkozott az egyhetes rendezvényen. Az üléseken több 
alkalommal is felszólalt, és ismertette a romániai állapotokat, továbbá 
az RMDSZ álláspontját. 

Október 5–6. között Szófiában tanácskozott az EDU Európai Struktúrák 
–Európai Politika nevû bizottsága. A tanácskozáson az RMDSZ-t Bodó 
Barna, az SZKT Állandó Bizottságának alelnöke képviselte. Az RMDSZ 
javaslatára napirendi pontként szerepelt a tanügyi törvény által terem-
tett helyzet. Arról született döntés, hogy a novemberi tanácsi ülésen az 
EDU nyilatkozatot ad ki a témában. 

Október 10-én amerikai újságírókkal találkozott Nemes Árpád és Vajda 
László, a szövetségi elnök kül-, illetve belpolitikai tanácsosa. A találko-
zó a Center for War, Peace and the News Media kéthetes programjának 
keretében jött létre. Ennek során amerikai publicisták több kelet-közép-
európai országba ellátogatnak, hogy válaszokat keressenek a régió gaz-
daság-, kisebbség- és biztonságpolitikai kérdéseire. A tanácsosok a ro-
mániai magyar kisebbség helyzetét ismertették. 

Október 11. A bukaresti székházban fogadta Markó Béla az MSZP küldött-
ségét, amely az Interparlamentáris Unió munkálatain vesz részt. A dele-
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gációt Szûrös Mátyás vezette, tagjai voltak Katona Tamás (MDF), Var-
ga László (KDNP) és Mostó István (SZDSZ). Az RMDSZ részérõl a 
megbeszélésen részt vett Szabó Károly, Tokay György, Kozsokár Gábor, 
Verestóy Attila, Márton Árpád, Szilágyi Zsolt, továbbá Mezei József 
szakértõ és Vajda László tanácsos. A felek kölcsönösen tájékoztatták 
egymást az aktuális bel- és külpolitikai kérdésekrõl, valamint az alap-
szerzõdésrõl folyó tárgyalásokról. 

Október 12. Az Interparlamentáris Unió közgyûlésének általános vitájában 
felszólalt Márton Árpád képviselõ, aki beszédében a térség stabilitását 
veszélyeztetõ kérdéseket elemezve rámutatott arra, hogy a nemzetközi 
normák alkalmazása során figyelembe kellene venni az érintettek elvá-
rásait. 

Október 16–17. Borbély László RMDSZ-képviselõ beszédet mondott az EP 
Román Parlament vegyesbizottságának ülésén, és kifejtette, hogy meg 
kell teremteni az alapfeltételeket Románia európai struktúrákba való be-
illeszkedéséhez, rátért azokra a már megfogalmazott követelményekre, 
melyek teljesítése tekintetében sajnos nem tapasztalható elõrehaladás 
(decentralizáció, helyi közvagyon, Ombudsman-törvény, tanügyi tör-
vény korlátozó rendelkezései, visszaszolgáltatás).

Október 24. Hivatalában fogadta Horn Gyula miniszterelnök Markó Bélát, 
majd ezt követõen Tabajdi Csaba államtitkárral folytatott tárgyalásokat. 
A szövetségi elnök a megbeszéléseken hangsúlyozta, hogy Iliescu elnök 
javaslatai ellentétben állnak a valósággal. Horn Gyula biztosította Mar-
kó Bélát: a magyar kormány igyekszik elérni Bukarestnél, hogy a kisebb-
ségi ügyek megoldásába vonja be a magyarság törvényes képviselõit.

Október 26. Csendes etnikai tisztogatással vádolta Tõkés László püspök 
Ion Iliescu államfõt a genfi ENSZ Emberi Jogok Bizottsága és a Nem-
zetközi Munkaügyi Szervezet felelõseivel folytatott találkozón. A püs-
pök az oktatásban tapasztalható problémákat és az egyházi javak vissza-
szolgáltatásának akadályoztatását emelte ki tárgyalásaiban. 

Október 31. Sajtótájékoztató keretében ismertette Tõkés László püspök a 
Göncz Árpád magyar és Ion Iliescu román államfõhöz intézett nyílt le-
vélnek a tartalmát, amelyben alternatív történelmi megbékélést javasolt 
a feleknek. Levelében hangsúlyozza, hogy a tárgyalások során a felek ne 
a francia–német megbékélési modellt, hanem az olasz–osztrák, illetve a 
dél-tiroli mintát tekintsék mértékadónak és követendõnek.

November 2. Tõkés László háromhetes amerikai körútra indult az Egyesült 
Államokba. Látogatása során találkozik a határon túli magyarok meghí-
vottjaival, részt vesz a Magyar Amerikai Koalíció jótékonysági gálaest-
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jén, beszédet mond az amerikai Kongresszus épületében a közép-euró-
pai stabilitás témájában. 

November 5–8. Dr. Cristoph Pan professzornak, a FUEV elnökének a meg-
hívására Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezetõ elnök és 
Tokay György ügyvezetõ alelnök Dél-Tirolba látogattak. A látogatás so-
rán megbeszéléseket folytattak a FUEV képviselõivel, a dél-tiroli parla-
ment elnökével, továbbá helyi önkormányzati tisztviselõkkel. 

November 6–7. között Frunda György szenátor Prágában vett részt az ET 
Jogi Bizottságának ülésén, ahol döntés született arról, hogy az ET jelen-
téstevõi (Jansen, Swimmer és Mme Durieux képviselõk) december köze-
pén a kontroll-mechanizmus keretében Romániába érkeznek. A Bizott-
ság megbízta Frunda Györgyöt, hogy képviselje a szervezetet a Kelet-Eu-
rópai Kezdeményezés novemberi, Nemzeti Kisebbségi Konferenciáján.

November 17-én Bécsben tartotta ülését az Európai Demokrata Unió, ame-
lyen a Szövetség képviseletében Bodó Barna vett részt. Az elfogadott 
nyilatkozat tiltakozott a romániai tanügyi törvény megszorító intézkedé-
sei ellen, jelezve, hogy megoldást csak a kisebbségeket érintõ cikkelyek 
módosítása jelenthet. A nyilatkozatot a szervezet az Európai Tanácshoz 
is eljuttatta. 

November 20. Markó Béla hivatalában fogadta a FUEV küldöttségét, ame-
lyet dr. Christoph Pan professzor, az európai kisebbségi szövetség elnö-
ke vezetett. A megbeszélésen a következõ év májusában Temesváron, az 
RMDSZ és az NDF közös szervezésében sorra kerülõ FUEV-
kongresszus elõkészületeirõl és aktuális politikai kérdésekrõl folyt esz-
mecsere.

November 23-án ülésezett az Ügyvezetõ Elnökség, amelyen Markó Béla 
szövetségi elnök elemezte a bel- és külpolitikai közeget, tekintettel a sor-
ra kerülõ önkormányzati választásokra. Markó Béla a külpolitikai tevé-
kenység aktuális feladataként jelölte meg a Románia felvételekor tett 
ET-ajánlások teljesítését elemzõ dokumentáció összeállítását, melyet 
majd a Romániába látogató jelentéstevõknek készülnek átnyújtani. 

November 27. Az RMDSZ Ügyvezetõ Elnökségének meghívására egyhetes 
erdélyi látogatásra érkezett Lábody László címzetes államtitkár, a 
HTMH elnöke. Körútja során több erdélyi várost is felkeresett– Nagybá-
nya, Zilah, Szilágycseh, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszere-
da, Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, Beszterce, Nagyvárad –, ahol RMDSZ-
vezetõkkel és önkormányzati képviselõkkel, tisztviselõkkel találkozott. 
Tárgyalásokat folytatott Markó Bélával, Tõkés Lászlóval, az Ügyvezetõ 
Elnökséggel, valamint meglátogatta Sütõ Andrást. 
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November 28–30 között a kanadai parlament meghívására hivatalos látoga-
tást tett Kanadába a Román Parlament Külügyi Bizottságainak delegá-
ciója, köztük Borbély Imre képviselõ is. A megbeszélések során a képvi-
selõ kifejtette a Szövetség álláspontját a privatizáció menetérõl, vala-
mint a kisebbségi kérdés romániai rendezésérõl, különös tekintettel a 
romániai magyarság jogsérelmeire. 

November 30. Markó Béla szövetségi elnök a hágai központú Etnikumközi 
Kapcsolatok Alapítvány meghívására Észtországba utazott. Az EBESZ 
kisebbségi fõbiztosának a munkáját segíteni hivatott holland alapítvány 
szervezésében Tallinban került sor a Kisebbségi tanácsok és kerekaszta-
lok címû szemináriumra, melyen Max van der Stoel kisebbségügyi fõ-
biztos is részt vett. 

December 4. Niculescu Antal és Vajda László tanácsosok találkoztak a há-
gai központú Etnikumközi Kapcsolatok Alapítvány aligazgatójával, 
Konrad Huberrel és tanácsosával, Michael Miffittel. A találkozón fõ-
ként a helyi önkormányzatokról folyt eszmecsere, az alapítvány képvise-
lõi az RMDSZ módosító javaslatairól, továbbá a helyi tanácsok és a 
prefektúrák közötti viszonyról érdeklõdtek.

December 6. A hágai központú Etnikumközi Kapcsolatok Alapítvány Ro-
mániában tartózkodó küldöttsége Marosvásárhelyen, a prefektúra épü-
letében találkozott a nemzeti kisebbségek és a helyi nem kormányzati 
szervezetek képviselõivel. A találkozó célja az volt, hogy a holland ala-
pítvány küldöttsége a helyszínen tájékozódjon arról, milyen mértékben 
folytat párbeszédet a helyi közigazgatás a kisebbségekkel. 

December 18. Bukarestben tartózkodtak az ET jelentéstevõi, Gunnar 
Jansson, Josette Durrieu és Walter Schwimmer, akik a Szenátus épüle-
tében találkoztak az RMDSZ képviselõivel. A megbeszélésen Markó 
Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke az ET raportõreinek beszámolt ar-
ról, hogy az utóbbi idõben visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok 
biztosítása terén. Példaként kiemelte az oktatási törvény diszkrimina-
tív rendelkezéseit, az egyházi javak visszaszolgáltatásának megtagadá-
sát. Erre vonatkozóan a Szövetség képviselõi dokumentum-csomagot 
adtak át a három képviselõnek. Másnap a három jelentéstevõ a törté-
nelmi egyházak vezetõivel találkozott, akik tájékoztatták az ET képvi-
selõit az elkobzott egyházi javak helyzetérõl, a felekezeti iskolák kérdé-
sérõl, a vallásügyi törvény hiányáról, a felekezetekkel szemben tanúsí-
tott megkülönböztetésrõl, és átnyújtották a Jussunkat követeljük címû, 
ötnyelvû kiadványt, amely 60 elkobzott egyházi ingatlan leírását tartal-
mazza. 
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December 18-án került sor a Határon túli magyar szervezetek vezetõinek 
csúcstalálkozójára Budapesten, ahol Kovács László külügyminiszter, il-
letve Tabajdi Csaba államtitkár a kormány támogatásáról és szolidaritá-
sáról biztosította õket. Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezetõ elnöke el-
mondta: arra kérték a magyar diplomáciát, hogy a határon túli magya-
rok jogait még erõteljesebben támogassák az európai intézményekben.

December 21-én Niculescu Antal tanácsos találkozott Robert E. 
Whiteheaddel, az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének politi-
kai tanácsosával. A találkozón szó esett a romániai magyarságot érintõ 
kérdésekrõl, a helyhatósági és tanügyi törtvényekrõl, illetve az ET ra-
portõreinek romániai látogatásáról.

1996

Január 9. Markó Béla, az RMDSZ elnöke Max van der Stoel, az EBESZ elnö-
kének meghívására Észtországba utazott. A nemzetközi értekezlet fõ té-
mája a Kelet-Európában és a volt szocialista államokban mûködõ kisebb-
ségi tanácsok voltak. A szövetségi elnök a romániai helyzetrõl számolt be. 

Január 10. Robert E. Whitehead, az Egyesült Államok bukaresti nagykövet-
ségének munkatársa az RMDSZ bukaresti székházában találkozott Bor-
bély László képviselõvel és Nemes Árpáddal, a Szövetségi Elnöki Hiva-
tal külpolitikai tanácsosával. A beszélgetésen az RMDSZ politikai stra-
tégiájáról folyt eszmecsere. 

Január 15. Többnapos látogatásra Romániába érkezett Max van der Stoel, 
az EBESZ kisebbségügyi fõbiztosa, aki a Markó Béla vezetette RMDSZ-
delegációval folyatott tárgyalásokat. A találkozón az EBESZ kisebbségi 
fõbiztosa a legutóbbi látogatása óta a kisebbségi kérdés kezelésében Ro-
mániában végbement fejleményekrõl érdeklõdött, különösen a tanügyi 
törvény alkalmazása során észlelt tapasztalatokról, sérelmekrõl. A be-
szélgetés után a fõbiztos a romániai sajtó képviselõivel találkozott. Ro-
mániai látogatása során a fõbiztos ellátogatott Brassóba és Sepsiszent-
györgyre, ahol a megyei és helyi vezetõkkel találkozott.

Január 15-én Borbély László az RMDSZ képviseletében a Francia Köztár-
saság bukaresti nagykövetségén találkozott Michel Barnier-val, a francia 
kormány európai ügyekkel megbízott miniszterével. A találkozón részt 
vettek a fõbb parlamenti pártok vezetõi. A megbeszélések középpontjá-
ban Románia európai integrációs politikája állt.

Január 23. Frunda György szenátor részt vett az ET Parlamenti Közgyûlé-
sén, aki az európai néppárt parlamenti csoportjának nevében terjesztet-



Az RMDSZ külpolitikájának kronológiája (1989–1996) 207

te elõ a nemzeti kisebbségek helyzetének megoldására irányuló javasla-
tát. Január 24. Magyar Bálint mûvelõdési és közoktatási miniszter fo-
gadta Budapesten a Markó Béla szövetségi elnök vezette RMDSZ-kül-
döttséget (Takács Csaba és Kötõ József). A találkozón az erdélyi ma-
gyarság kulturális és oktatási intézményépítése, ennek állami támogatá-
sa volt a fõ témája. Szó volt a tankönyvtámogatásról, a pedagóguskép-
zésrõl, valamint a módszertani központok kialakításáról is. Másnap 
megbeszélést folytattak Tabajdi Csabával, a Miniszterelnöki Hivatal 
politikai államtitkárával és Lábody László címzetes államtitkárral, a 
HTMH elnökével, valamint munkatársaival.

Január 31. Az RMDSZ vezetõsége kedvezõen fogadta azt a magyarországi in-
tézkedést, amely alapján a határon túli kárpótoltak számára 600 millió fo-
rint értékben részvénycsomagot különítettek el. Vida Gyula képviselõ, az 
RMDSZ gazdasági szakértõje nagyszerû lépésként értékelte az intézkedést. 

Február 5. Catherine Lalumi�re EP-képviselő, az ET volt főtitkára Buka-
restben folytatott tárgyalásokat a vezetõ román politikusokkal, aki a ro-
mán külpolitika fogyatékosságának ítélte meg, hogy még nem született 
megállapodás az alapszerzõdésrõl. A tanügyi törvényrõl kifejtette, hogy 
valahol a középúton kell megoldást találni. 

Február 9. Bukarestben megkezdõdött romániai Helsinki Bizottság által 
szervezett kétnapos, A román–magyar viszony helye az euro-atlanti in-
tegrációs folyamatban címû nemzetközi szeminárium. A rendezvényen 
romániai és magyarországi pártok képviselõi mellett nemzetközi ember-
jogi szervezetek képviselõi és szakértõi is jelen voltak. Az RMDSZ kép-
viseletében Szabó Károly és Frunda György szenátorok, Bakk Miklós 
szakértõ, Niculescu Antal és Nemes Árpád politikai tanácsosok vettek 
részt a szemináriumon. 

Február 12. Richard Holbrooke amerikai külügyminiszter-helyettes buka-
resti tartózkodása alatt találkozott a parlamenti pártok képviselõivel, 
köztük Frunda György szenátorral. A tárgyalások fõ témáját Románia 
euro-atlanti integrációja és a megszabott feltételrendszerek teljesítésé-
nek, köztük a nemzetiségi problémák orvoslásának a kérdése képezte. A 
találkozón Frunda György elmondta, hogy az RMDSZ egyaránt támo-
gatja a két ország közötti alapszerzõdés megkötését és Románia európai 
integrációját, mert így látja biztosíthatónak a kisebbségi jogokat, ugyan-
akkor szükségesnek tartja a romániai magyar közösség politikai és jogi 
igényeinek a szavatolását. 

Február 16. Tõkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke részt vett 
a Fidesz–Magyar Polgári Párt külpolitikai klubjának rendezvényén, 
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melynek témája a magyar–román kapcsolatok voltak. Tõkés László ja-
vaslatában kifejtette, hogy szükség lenne egy hatpárti kerekasztal-konfe-
renciára, amelyen a hat parlamenti párt és a határon túli magyarság kép-
viselõi konszenzusra jutnának az autonómia fogalmát illetõen.

Február 18. Franz Pahlnak, a Dél-Tirol Autonóm Régió alelnökének meghí-
vására nyolctagú RMDSZ-küldöttség utazott Dél-Tirolba, akik 
Bolzanóba és Trentóba látogattak el. A delegációban részt vettek Kötõ 
József, az RMDSZ ügyvezetõ alelnöke, Seres Dénes szenátor, Tokay 
György és Varga Attila képviselõk, Csiha Tamás, a nagybányai szerve-
zet elnöke, Puskás Bálint, a háromszéki szervezet elnöke, Székely Ist-
ván, az Ügyvezetõ Elnökség referense és Vajda László, a szövetségi el-
nök politikai tanácsosa. A delegáció tanulmányozta az autonóm intéz-
mények mûködését, a jogi normákat, valamint az autonóm intézmények 
és az állami szervek közötti kapcsolatot. 

Február 22. Kolozsvárra látogatott Alfred Moses, az Amerikai Egyesült Ál-
lamok nagykövete, ahol az önkormányzat képviselõivel beszélgetett és 
elõadást tartott a Babeº–Bolyai Egyetemen. Újságírók kérdéseire vála-
szolva Moses nagykövet a romániai magyar nemzeti közösség autonó-
mia-törekvéseivel kapcsolatban kifejtette: minden országnak szembe 
kell néznie a kisebbségi problémával, amelyre mindenhol más és más 
megoldás keresendõ.

Február 22–23. között a Magyar Gyáriparosok Szövetsége meghívására az 
RMDSZ gazdasági küldöttsége Magyarországra látogatott. A küldött-
ség privatizációs kérdésekben folytatott megbeszéléseket, és találkozott 
a HTMH gazdasági szaktestületével, az Új Kézfogás Alapítvány képvi-
selõivel, Széles Gáborral, a Gyáriparosok Országos Szövetségének elnö-
kével és az Ipari Minisztérium illetékeseivel. 

Február 23. Robert E. Whitehead, a bukaresti amerikai nagykövetség politi-
kai tanácsosa felkereste Tõkés László püspököt, az RMDSZ tiszteletbe-
li elnökét. Tõkés László beszámolt a romániai magyarság helyzetérõl, a 
tanügyi törvényrõl, az elkobzott egyházi javakról. Véleménye szerint a 
megbékélés legfõbb akadálya a valós politikai akarat hiánya. Nem telje-
sültek a rendszerváltás után az erdélyi magyarság fontosabb követelései, 
így a Bolyai Egyetem visszaállítása és az egyházi javak visszaszolgáltatá-
sa sem. 

Február 28-án Markó Béla szövetségi elnök kezdeményezésére az RMDSZ 
Európai Integrációs Bizottságának megalakulásával kapcsolatos elõké-
szítõ találkozóra került sor. A tanácskozáson részt vettek: Markó Béla, 
Buchwald Péter szenátorok, Bárányi Ferenc, Borbély László, Pécsi Fe-
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renc képviselõk, Pataki Júlia képviselõházi szakértõ és Nemes Árpád, a 
szövetségi elnök külpolitikai tanácsosa. A tanácskozás résztvevõi elõké-
szítették az Integrációs Bizottság március közepén tartandó alakuló ülé-
sének napirendjét. 

Február 29–június 7. között Verestóy Attila szenátor az European Center 
for Security Studies (NATO kiképzõ központ) meghívására több hóna-
pos kiképzõ tanfolyamon vett részt. A képzés három helyszínen, az 
Egyesült Államokban, a németországi Garmisch Partenkirchenben és a 
brüsszeli NATO központban zajlott rangos elõadók részvételével. A 
tanfolyam lehetõséget adott a szenátornak arra, hogy szakértõkkel vitas-
sa meg a térség biztonságpolitikai kérdéseit. 

Március 5. Erdélybe látogatott a Fidesz – Magyar Polgári Párt delegációja, 
Orbán Viktor, Németh Zsolt, Varga Mihály országgyûlési képviselõk, 
Király András külügyi titkár, valamint Fazekas Sándor, Karcag polgár-
mestere. Nagyváradon találkoztak Tempfli József római katolikus és 
Tõkés László református püspökkel, sajtótájékoztatót tartottak, ahol a 
magyar–román kapcsolatok alakulását értékelték. Marosvásárhelyen 
részt vettek a Pro Europa Liga által szervezett román–magyar kerekasz-
tal-megbeszélésen, és tárgyalásokat folytattak Markó Bélával és Takács 
Csabával.

Március 9. Alain Juppé francia miniszterelnök meghívására RMDSZ-kül-
döttség utazott Párizsba, hogy részt vegyen az Európai Demokrata Unió 
(EDU) pártelnöki konferenciáján. A küldöttség tagjai: Markó Béla szö-
vetségi elnök, Bodó Barna, az SZKT alelnöke, EDU-megbízott, Frunda 
György szenátor, az RMDSZ Európa Tanácsbeli képviselõje és Nemes 
Árpád, a szövetségi elnök külpolitikai tanácsosa. A konferencia elfogad-
ta a Párizsi Nyilatkozatot, melynek egy külön szakasza foglalkozik a ki-
sebbségi kérdéssel. 

Március 9. Közzétette éves jelentését az Egyesült Államok külügyminiszté-
riuma az emberi jogokról, melynek egy jelentõs része Romániával fog-
lalkozik. A dokumentum számos jogtipró esetrõl beszámol, mint példá-
ul arról, hogy megverték az õrizetbe vett személyeket, a kinevezett pre-
fektusok eltávolították a demokratikus módon megválasztott polgár-
mestereket, a Hírszerzõ Szolgálat (SRI) lehallgató tevékenységei, ásatá-
sok a Mátyás-szobor körül, vagy a kisebbségek, fõként a magyarok elleni 
nacionalista kirohanások.

Március 18. Tabajdi Csaba államtitkár és a HTMH konzultációt tartott a 
határon túli magyar közösségek vezetõivel. A tanácskozáson az RMDSZ 
képviseletében jelen volt Markó Béla szövetségi elnök, Tõkés László 
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tiszteletbeli elnök és Takács Csaba ügyvezetõ elnök. Megállapodás szü-
letett arról, hogy a közszolgálati médiákat mûködtetõ közalapítványok 
kuratóriumaiba a határon túli szervezetek is jelölteket állítanak: a romá-
niai magyarság (az RMDSZ által) 3 fõt, a szlovákiai magyarság (CSE-
MADOK) 2 fõt, a jugoszláviai magyarság 1 fõt (a VMSZ az elsõ két 
évre, a VMDK a második két évre) jelöl. A hetedik helyre az elsõ két 
évben az ukrajnai magyarság, a harmadik évben a horvátországi, a ne-
gyedik évben pedig a szlovéniai magyarság szervezetei jelölnek képvise-
lõt.

Március 22. Markó Béla, az RMDSZ elnöke Budapesten megbeszélést foly-
tatott Petõ Ivánnal, az SZDSZ elnökével és Eörsi Mátyással, az SZDSZ 
külügyi szóvivõjével. A tanácskozáson jelen volt Kuncze Gábor belügy-
miniszter is. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Petõ Iván kijelentette, 
hogy a határon túli magyarok ügyeirõl csak a határon túli magyar szer-
vezetek bevonásával, véleményük ismeretében és nem azokkal szemben 
lehet kialakítani az álláspontokat.

Március 22-én Magyar Bálint magyar mûvelõdési és közoktatási miniszter 
találkozott Markó Bélával, az RMDSZ elnökével és Béres Andrással, a 
szövetség nemrégiben kinevezett oktatási alelnökével. A megbeszélésen 
a határon túli kulturális intézmények normatív támogatásáról volt szó. 
Béres András felvetette, hogy közösen meg kellene vizsgálni egy Szé-
kelyföldön létrehozandó, alapítványi egyetemmel kapcsolatos elképze-
léseket. 

Március 30–31. között Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyveze-
tõ elnök, valamint Dáné Tibor, a Szociáldemokrata Tömörülés elnöke 
részt vett a Magyar Szocialista Párt Kongresszusán. Beszédében az 
RMDSZ elnöke a magyar–román viszonyról és az alapszerzõdésrõl el-
mondta, hogy „nem azért megoldatlan a romániai magyarság helyzete, 
mert a román–magyar viszony nem eléggé rendezett, és mert nincsen 
alapszerzõdés, hanem éppen fordítva: amíg a román kormány nem fo-
gadja el, hogy a kisebbségek számára új jogi helyzetet kell teremteni, 
mindaddig ez az igazi akadálya a viszony rendezésének.” 

Április 2-án a Szövetség bukaresti székházában tartotta második ülését az 
RMDSZ Integrációs Munkacsoportja, melyen részt vettek: Borbély 
László, Bárányi Ferenc, Pécsi Ferenc képviselõk, Buchwald Péter sze-
nátor, Kelemen Kálmán, az RMKDP elnöke, Pataki Júlia jogász, parla-
menti szakértõ, Nemes Árpád külpolitikai tanácsos és Markó Attila jo-
gász. A munkacsoport megvitatta az RMDSZ integrációt szorgalmazó 
nyilatkozat-tervezetét, az integrációs adattár összeállítása során felme-
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rülõ kérdéseket, a kormány integrációs stratégiájához a kisebbségi és 
egyházügyi fejezeteket, továbbá a PHARE-program romániai vetületét.

Április 2–3. között Párizsban ülésezett az ET Parlamenti Közgyûlésének 
Jogi és Emberi Jogi Bizottsága, ahol Gunnar Jansson beszámolt romá-
niai látogatásának tapasztalatairól. Határozat született arról is, hogy a 
monitorizálási mechanizmus keretében Frunda György május 20–22. 
között újra ellátogat Litvániába, Gross (svájci) és Caputto (olasz) kollé-
gái kíséretében.

Április 3. Frunda György szenátor az ET Parlamenti Közgyûlésén kijelentet-
te, hogy az ET túl keveset tett a kisebbségekért, fel kell tehát gyorsítani a 
kisebbségvédelmet. Kérte, hogy a helyi autonómia chartáját tekintsék 
védõ dokumentumnak, továbbá azt, hogy az ET bizottsága ne csak az ille-
tõ ország kormányával tárgyaljon, hanem a kisebbségek képviselõivel is. 

Április 8. Háromnapos romániai látogatása során Tom Lantos találkozott 
Markó Béla szövetségi elnökkel, Szabó Károllyal, Szilágyi Zsolttal, Bor-
bély Lászlóval és Niculescu Antallal. A kongresszusi képviselõ elmond-
ta az RMDSZ küldöttségnek, hogy a magyar kisebbség kérdésében 
többször felszólal a Kongresszusban. A szövetségi elnök tájékoztatta a 
romániai magyarság helyzetérõl, az utóbbi idõszak politikai fejleménye-
irõl. A találkozó végén a képviselõ következtetésként elmondta, hogy 
támogatja Románia integrációs törekvéseit, de ennek elengedhetetlen 
feltétele egy megfelelõ kisebbségpolitika.

Április 9. Romániai látogatása során fogadta a parlamenti pártok képviselõ-
it Jacques Toubon francia igazságügyi miniszter. A találkozó fõ témája 
Románia EU-csatlakozása volt. Az RMDSZ képviseletében Borbély 
László vett részt a találkozón, aki elmondta, hogy a Szövetség támogat-
ja az európai integrációt, de ehhez elengedhetetlen a politikai akarat 
megléte. A kisebbségi kérdésrõl kifejtette, hogy az sem a törvényhozás-
ban, sem a gyakorlatban nincs megnyugtatóan rendezve. 

Április 11. Horn Gyula magyar miniszterelnök fogadta Markó Béla szövet-
ségi elnököt és Takács Csaba ügyvezetõ elnököt. A találkozó közép-
pontjában a helyhatósági választások, a pártok stratégiái és az RMDSZ 
helyzete álltak. A miniszterelnök közölte, hogy a magyar kormány to-
vábbra is figyelembe veszi az RMDSZ véleményét, és olyan alapszerzõ-
désre törekszik, amellyel a romániai magyarság is egyetért. A Szövetség 
vezetõi javasolták, hogy a Miniszterelnöki Hivatal és a HTMH szervez-
zen meg egy olyan tanácskozást a határon túli magyarság helyzetérõl, 
jövõképérõl, amelyen részt vennének a határon túli magyar szervezetek 
képviselõi, a magyarországi parlamenti pártok képviselõi.
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Április 14–20. között Isztambulban tartotta meg közgyûlését az Interparla-
mentáris Unió. A Román Parlament kilenctagú küldöttségében részt 
vett Márton Árpád képviselõ is. A politikai bizottságban a kisebbségi 
kérdés, mint stabilitási tényezõ is napirendre került. A Szövetség képvi-
selõje a kisebbségi kérdés megoldásáról elmondta, hogy ennek alappillé-
re a párbeszéd, a párbeszédben résztvevõk egyenlõ partneri státusának 
elismerése, a szerzett jogok megõrzése és õszinte megoldási szándék a 
többség részérõl, amely figyelembe veszi a kisebbség sajátos igényeit. 

Április 21–25. között Markó Béla szövetségi elnök Rómába látogatott, ahol 
számos vatikáni tisztségviselõvel és a kúria több tagjával találkozott, to-
vábbá elõadást tartott a La Sapientia egyetem magyar tanszékén. Az ál-
talános pápai kihallgatás keretében Markó Béla kiemelte, hogy mennyi-
re fontos õszentsége támogatása a romániai magyar kisebbség számára. 

Április 24–25. között Béres András Budapesten megbeszéléseket folytatott 
a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium és a HTMH képviselõivel. A 
találkozón áttekintették a kihelyezett egyetemi tagozatok helyzetét, a 
szaktestület által meghirdetett pályázatok helyzetét és a székelyföldi 
egyetemalapítás lehetõségeit. A képviselõ találkozott a Márton Áron 
Kollégiumban lakó erdélyi diákokkal is, akikkel munkavállalási gondja-
ikról, egy esetleges állásbörze megszervezésérõl beszélgetett.

Április 26. A Jansson-jelentést vitatta meg Strasbourgban az ET jogi bizott-
sága. Noha a képviselõk megegyeztek, hogy az önkormányzati választá-
sokra való tekintettel nem hozzák nyilvánosságra a jelentés tartalmát, 
az Adevãrul napilap ismertette ennek tartalmát. A jelentésben szerepel 
az ellenzékben levõ polgármesterek leváltása, az egyházi ingatlanok visz-
szaszolgáltatásának elhúzódása, továbbá az, hogy nem történt meg az 
egyházügyi törvény elõkészítése sem. 

Április 29–május 3. között Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai ta-
nácsosa részt vett az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának Kisebbségvédel-
mi Albizottsága által létrehozott Kisebbségi Munkacsoport genfi ülé-
sén. A tanácsos támogatta a több nemzetközi szervezet által benyújtott 
tervezetet, amelyben azt tanácsolják a Kisebbségi Munkacsoportnak, 
hogy a különbözõ kisebbségek, a kormányok és az emberjogi szakértõk 
által benyújtott információk alapján dolgozzon ki konkrét mechanizmu-
sokat az ENSZ 1992. évi Kisebbségi Nyilatkozatában megfogalmazott 
jogok életbe léptetésére.

Május 1–3. között Többség–kisebbség: európai modellek címmel rendezett 
nemzetközi szemináriumot Marosvásárhelyen a Pro Europa Liga. A 
rendezvényen a finn, norvégiai lapp, francia, svájci és katalóniai résztve-
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võk mellett jelen volt Törzsök Erika, a HTMH alelnöke, Németh Zsolt, 
a Fidesz alelnöke, román részrõl Ivan Truter, a Nemzeti Kisebbségek 
Tanácsának titkára, továbbá több kormányzati szervezet is képviseltette 
magát. 

Május 6–7. A román Parlament Integrációs Bizottsága nemzetközi szemi-
náriumot szervezett Románia EU-integrációjáról. A rendezvényen finn, 
francia és dán parlamenti képviselõk mellett jelen volt Bárányi Ferenc 
képviselõ is. A szeminárium fõ témái között szerepel az EP szerepe az 
integrációs folyamatban, tovább az EU és a tagországok közötti kapcso-
latrendszer.

Május 9-én ülésezett az Ügyvezetõ Elnökség, amely részletesen foglalkozott 
a választási kampánnyal és a FUEV temesvári kongresszusával. Kötõ 
József szervezési kérdésekrõl elmondta, hogy a kormány mellett mûkö-
dõ Nemzeti Kisebbségi Tanács korlátozni próbálja a magyar nyelv hasz-
nálatát a kongresszuson, annak ellenére, hogy a rendezvényen éppen a 
kisebbségek képviselõi vesznek részt. A kongresszuson az RMDSZ kép-
viseletében Markó Béla, Tõkés László, Takács Csaba és több megfigye-
lõ vesz részt. 

Május 10. Budapesten az MSZP ügyvezetõ elnökével, Kósáné Kovács Mag-
dával tárgyalt Markó Béla és Takács Csaba. A találkozón megvitatták a 
Szövetség és az MSZP közötti együttmûködés kiszélesítésének részlete-
it. Kósáné Kovács Magda megerõsítette, hogy a Magyar Szocialista Párt 
a jövõben is kiemelt figyelmet szentel a határokon túli magyarság sorsá-
nak, és kész minden politikai támogatást megadni az RMDSZ számára 
a romániai magyarság érdekében kifejtett tevékenységéhez.

Május 16. Az RMDSZ és a Romániai Német Demokrata Fórum közös ren-
dezésében nyílt meg Temesváron a FUEV 41. Kongresszusa. Megnyitó 
beszédében Markó Béla kiemelte, hogy a romániai magyar kisebbség 
számára kiemelten fontos egy európai normarendszer kialakítása és a 
nemzetközi szervezetekkel, köztük a FUEV-vel való együttmûködés a 
kisebbségi kérdés megoldásáért. A kongresszus második napján több 
RMDSZ-es képviselõ, köztük Béres András és Markó Attila is felszólalt. 
Utolsó nap került sor az új vezetõség megválasztására, illetve új tagok 
felvételére is. Teljes jogú taggá vált a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség, a Magyarországi Románok Szövetsége, a szlovákiai Együttélés 
Politikai Mozgalom és a VMDK. 

Május 21. Bukarestben Daniel Tarschys, az ET fõtitkára találkozott a parla-
menti pártok képviselõivel. Az RMDSZ részérõl jelen voltak Szabó Ká-
roly és Vida Gyula frakcióvezetõk. A Szövetség képviselõi kifejtették a 
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fõtitkárnak, hogy továbbra is szükségesnek látják a monitorizálást, 
ugyanis Románia nem mindenben teljesítette az 1993 októberében, tel-
jes jogú tagként való felvételekor vállalt kötelezettségeit (erre példa a 
tanügyi törvény, a meglévõ jogokat korlátozó intézkedések, továbbá az, 
hogy Románia nem ratifikálta a Helyi önkormányzatok, illetve a Regio-
nális vagy kisebbségi nyelvek Európai Chartáját).

Május 22. Nyilatkozatot tett közzé az RMDSZ szenátusi frakciója a román 
Parlamentnek a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény kérdésében az 
Amerikai Kongresszushoz intézendõ Nyilatkozat-tervezetével kapcsolat-
ban. A nyilatkozat megállapítja a legnagyobb kedvezmény gazdaságra 
gyakorolt pozitív hatásait, és támogatja ennek végleges megítélését, ha ez 
a vállalt politikai kötelezettségek teljesítésén alapszik, beleértve az embe-
ri jogok, illetve a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartását.

Május 23. A Képviselõházban is vita volt az Amerikai Egyesült Államok 
Szenátusához és Kongresszusához intézendõ Nyilatkozatról. Az 
RMDSZ képviselõi frakciója hasonló nyilatkozatot tett közzé, melyben 
kifejtik, hogy Románia 1993-ban feltételekhez kötötten kapta meg a leg-
nagyobb kereskedelmi kedvezményt. Az RMDSZ támogatta és támogat-
ja a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény megadását, amelynek azon-
ban a megszabott kritériumok tényleges teljesítésén kell alapulnia, bele-
értve az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben 
tartását. 

Május 24. Markó Béla szövetségi elnök Marosvásárhelyen fogadta Lezsák 
Sándort, a Magyar Demokrata Fórum elnökét. A két szervezet vezetõje a 
jövõbeni intézményes kapcsolatok erõsítésérõl folytatott tárgyalásokat. 
Az elkövetkezõ hónapokban – mondta az MDF vezetõje – az MDF poli-
tikusai és gazdasági szakemberei újabb látogatást terveznek Erdélybe. A 
román–magyar viszonnyal kapcsolatban Lezsák Sándor megerõsítette, 
hogy szerintük az alapszerzõdés megkötésének elõfeltétele a romániai 
magyarság egyetértése, illetve konkrét problémáknak a megoldása.

Május 29–31. között ülésezett Bukarestben az EP és Románia Parlamentjé-
nek vegyesbizottsága, melynek tagjai Bárányi Ferenc Temes és Borbély 
László Maros megyei képviselõk. Az ülés napirendjén szerepelt Romá-
nia integrációs stratégiája, valamint a jelenlegi politikai élettel és a civil 
szervezetek tevékenységével kapcsolatos elemzések.

Június 24–30. között Bárányi Ferenc és Borbély László képviselõk Brüsz-
szelben tettek látogatást. Az EP-ben több találkozóra került sor a párt-
családok képviselõivel, az Emberi Jogi Bizottság vezetõivel és a 
vegyesbizottság elnökével, Habsburg Ottó EP-képviselõvel, valamint 
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Arie Ooslanderrel, az Európai Parlament kelet-közép-európai ügyekkel 
megbízott raportõrével.

Június 25. Frunda György szenátor az ET Parlamenti Közgyûlésén a Nem-
zeti Kisebbségek Tanácsadó Bizottságának felállítása mellett szólalt fel. 
Feladatai megvalósítása érdekében – fejtette ki a szenátor – a12–20 
tagú, hatéves idõszakra kijelölt, de újra nem választható szakemberek-
bõl összeálló tanácsadó bizottságnak lehetõséget kell kapnia arra, hogy 
párbeszédet folytasson nemcsak a kormányokkal, hanem a nemzeti ki-
sebbségek képviselõivel és nem-kormányzati szervezetekkel is. 

Július 1. Kolozsváron ülésezett az RMDSZ Külpolitikai Tanácsadó Testüle-
te. Jelen voltak: Markó Béla, Takács Csaba, Szabó Károly, Vida Gyula, 
több szenátor és képviselõ, Kötõ József és Nagy Zsolt ügyvezetõ alelnö-
kök; Tõkés László tiszteletbeli elnök levélben fejtette ki álláspontját. A 
megbeszélés fõ témája a Budapesten sorra kerülõ, Magyarország és a 
határon túli magyarság címû tanácskozáson képviselendõ RMDSZ-ál-
láspont, és az ott elõterjesztendõ javaslatok kidolgozása volt. 

Július 4–5. között Markó Béla szövetségi elnök vezetésével RMDSZ-kül-
döttség látogatott Budapestre, hogy részt vegyen a Magyarország és a 
határon túli magyarság címmel rendezett kétnapos konferencián. A ta-
nácskozáson a határon túli magyar kisebbségek szervezeteinek képvise-
lõi, illetve a magyarországi parlamenti pártok, a magyar kormány és a 
Határon Túli Magyarok Hivatalának képviselõi vettek részt. A küldött-
ség tagjai: Tõkés László, Takács Csaba, Dézsi Zoltán, Niculescu Antal 
és Székely István. 

Július 8. Borbély László képviselõ, az Európai Unió–Román Parlament ve-
gyes bizottságának tagja Nyilatkozatot tett közzé azzal kapcsolatosan, 
hogy a román kormány nem adta át a parlamenti bizottságnak az Euró-
pai Bizottság által leküldött kérdõívet (Questionnaire). A képviselõ en-
nek alapján megállapította, hogy ily módon megkérdõjelezhetõ a kérdõ-
ívre adott válaszok hitelessége. 

Július 10. A Romániai Helsinki Bizottság (APADOR-CH) szervezésében és 
az Aurora, Accept, Pro Europa, Amnesty International, továbbá a Leg-
felsõbb Ügyészség képviselõje és Nicolae Gheorghe roma vezetõ részvé-
telével kerekasztal-beszélgetést rendeztek a romániai emberi jogok hely-
zetérõl. Az RMDSZ-t a tanácskozáson Borbély László képviselõ és Ne-
mes Árpád külpolitikai tanácsos képviselték. 

Augusztus 14. Somogyi Ferenc magyar és Marcel Dinu román külügyi ál-
lamtitkár bukaresti tárgyalásai után közös sajtótájékoztató keretében 
bejelentette, hogy szakértõi szinten elkészült a román–magyar alapszer-
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zõdés végleges szövege. A szöveg véglegesítése azt is jelentette, hogy 
megegyezés született az ET 1201 számú ajánlásáról is. A szerzõdés alá-
írásáról Frunda György államfõjelölt elmondta, az alapszerzõdés aláírá-
sa a tervezett formában kedvezõtlen lehet az RMDSZ számára. 

Augusztus 16. Közzétette álláspontját a véglegesítés elõtt álló román–ma-
gyar alapszerzõdésrõl az RMDSZ Operatív Tanácsa, amelyben megerõ-
sítik, hogy a Szövetség továbbra is érvényesnek tekinti az SZKT 1994. 
október 1-i állásfoglalását a tervezett dokumentumról. A dokumentum 
kiemeli a szerzõdés számos pozitív elemét, de rámutat arra, hogy hiá-
nyoznak az egyházi javak visszaszolgáltatására, a szerzõdés végrehajtá-
sára vonatkozó kitételek, és hogy az ET 1201 számú ajánlásának értel-
mezése egyértelmûen szûkítõ jellegû.  

Augusztus 19. Budapesten megbeszélést folytattak a szlovákiai magyar pár-
tok és az RMDSZ képviselõi, ahol megállapították, hogy megromlottak 
a magyar kormány és a határon túli magyar szervezetek közötti konzul-
táció lehetõségei. Erre utal az is, hogy Horn Gyula visszautasította az 
RMDSZ kérését, hogy találkozhasson a miniszterelnökkel.

Augusztus 21. Sajtótájékoztatón üdvözölte a Fidesz elnöksége az RMDSZ 
magyar–magyar csúcstalálkozó összehívására vonatkozó kezdeménye-
zését és támogatja a külügyi bizottság rendkívüli ülésének összehívását. 
Orbán Viktor ismertette a pártja elnöksége által elfogadott tízpontos ál-
lásfoglalást, amely a román–magyar alapszerzõdéssel kapcsolatos ellen-
vetéseket és javaslatokat tartalmazza.

Augusztus 25. Kolozsváron ülésezett az RMDSZ Külpolitikai Tanácsadó 
Testülete, amely az alapszerzõdés kérdését, illetve az RMDSZ képvise-
lõinek a Horn Gyula miniszterelnökkel sorra kerülõ tárgyalását vitatta 
meg. A testületi ülésen eldõlt, hogy háromtagú RMDSZ-küldöttség, 
Markó Béla, Takács Csaba, Tõkés László fog találkozni a magyar kor-
mányfõvel, és megpróbálják meggyõzni, hogy változtassanak a szerzõ-
dés szövegén.

Augusztus 26-án Budapesten Horn Gyula miniszterelnök, Tabajdi Csaba és 
Somogyi Ferenc államtitkárok fogadták az RMDSZ küldöttségét (Mar-
kó Béla, Tõkés László, Takács Csaba). A több mint kétórás beszélgeté-
sen nem közeledtek a felek álláspontjai, az RMDSZ kifejtette ellenveté-
seit a szerzõdéssel kapcsolatban. A magyar fél elmondta, hogy részükrõl 
lezárultak az alapszerzõdés tárgyalásai, és hogy nem szándékoznak 
újabb egyeztetéseket kezdeményezni a román féllel.

Augusztus 27. Romániai látogatása során Klaus Naumann, a NATO Kato-
nai Tanácsának elnöke találkozott a parlamenti pártok vezetõivel. A vé-
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delmi szervezet tisztségviselõjével folytatott tanácskozáson Markó Béla 
szövetségi elnök és Borbély László voltak jelen. A szövetségi elnök fel-
szólalásában hangsúlyozta a nemzetközi ellenõrzés fontosságát a ki-
sebbségi kérdés megoldásánál. 

Augusztus 29. Ion Iliescu államfõ a Cotroceni-i palotába hívta össze a par-
lamenti pártok vezetõjét. Az RMDSZ képviseletében Markó Béla szö-
vetségi elnök, Szabó Károly szenátusi frakcióvezetõ és Niculescu Antal, 
a szövetségi elnök politikai tanácsosa vett részt. A nacionalista pártok 
élesen bírálták az RMDSZ-t és az alapszerzõdést, mely szerintük túl 
nagy engedményeket tett a magyar kisebbségnek. A Szociális Demokrá-
cia Pártja és a Demokratikus Konvenció támogatja az alapszerzõdés 
aláírását. Az RMDSZ képviselõi ezúttal személyesen is átadták Ion Ili-
escu államfõnek és Teodor Meleºcanu külügyminiszternek az Operatív 
Tanács Állásfoglalását a román–magyar alapszerzõdéssel kapcsolatban.

Augusztus 30-án ülésezett az Országgyûlés külügyi bizottsága, amelyen 
részt vett Dézsi Zoltán, az SZKT elnöke és Tokay György képviselõ. 
Kovács László ismertette a kormány álláspontját, miszerint az alapszer-
zõdést meg fogják kötni, jelenleg az aláírás helyszínérõl folynak az 
egyeztetések. Az alapszerzõdés tartalmáról heves vita alakult ki a kor-
mány és az ellenzéki pártok képviselõi között.

Szeptember 3-án az Országgyûlés maratoni vita keretében vitatta meg az 
ellenzék indítványát. A rendkívüli ülésszakon elvetették azt a javaslatot, 
hogy Markó Béla felszólalhasson, ennek következtében Tõkés Lászlóval 
csak meghívottként vehetett részt a vitán. A rendszerváltás utáni Ma-
gyarországon ez volt az elsõ vita, mely alapjában megosztotta a parla-
menti pártokat a külpolitikai célok tekintetében.

Szeptember 4-én, Pápán Markó Béla, az RMDSZ elnöke megnyitotta a ma-
gyar–magyar csúcsot, amelyen azonban csak az ellenzéki pártok képvi-
selõi vettek részt. A találkozón ismertették Tõkés László Illúziók nélkül 
címû állásfoglalását, és elítélték a magyar kormány engedékenységét. 
Közös közleményükben kifejtik, hogy koordinációs munkabizottságot 
és egy olyan bizottságot hoznak létre, amely elemzi az eddig aláírt alap-
szerzõdések hatásait.

Szeptember 6. Az RMDSZ Szövetségi Egyeztetõ Tanácsa nyilatkozatot tett 
közzé a román–magyar alapszerzõdésrõl. A dokumentumban felsorol-
ják az alapszerzõdés legfontosabb hiányosságait, majd amellett foglal-
nak állást, hogy az alapszerzõdés csak akkor tölthet be pozitív szerepet, 
ha az abban foglaltakat teljes jóhiszemûséggel, valamint jobbító szán-
dékkal alkalmazzák, és a korlátozó rendelkezéseket, illetve a súlyos hiá-
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nyosságokat a megbékélési folyamat továbbvitelének során felszámol-
ják. 

Szeptember 17–19. között az RMDSZ elnökének meghívására Romániába 
látogatott a Katalán Demokrata Unió küldöttsége. A küldöttség Buka-
restben több parlamenti párt elnökével, vezetõ politikusokkal találko-
zott, majd a szövetség székházában az RMDSZ képviselõivel folytattak 
eszmecserét. Másnap a küldöttség Kovászna megyébe látogatott, ahol 
polgármesterekkel és önkormányzati képviselõkkel találkoztak.

Szeptember 16. Napirend elõtti felszólalásában Markó Béla szövetségi el-
nök ismertette álláspontját az alapszerzõdésrõl. Noha az alapszerzõdés 
több vonatkozásban nem felel meg a romániai magyarság elvárásainak, 
számos pozitív kitételt tartalmaz, amelynek megvalósításához elenged-
hetetlenül szükséges a megfelelõ törvények elfogadása és azok jóhisze-
mû alkalmazása. 

Szeptember 27–29. között Frunda György szenátor részt vett az ET Parla-
menti Közgyûlés Jogi Bizottságának munkálatain. A bizottság napi-
rendjén szerepelt Gunnar Jansson raportõrének jelentése arról, hogy 
miképpen teljesítette Románia az ET-be való felvételekor vállalt kötele-
zettségeit, illetve a szervezet kritériumait. Mivel azonban az RMDSZ 
álláspontjára a kormány szeptember 26-án nyújtotta be válaszát, a jelen-
tést a bizottság következõ ülésén tárgyalják meg.  

Szeptember 29–30. között Bukarestben ülésezett az Európai Demokrata 
Unió 1-es számú, Európai Struktúrák – Európai Politika Bizottsága. A 
tanácskozáson a Keresztény Demokrata Nemzeti Parasztpárt és a Pol-
gári Szövetség Pártjának felvételi kérelmét bírálták el. A bizottságban 
döntés született arról, hogy munkabizottságot hoznak létre a számbeli 
kisebbségben élõ nemzeti közösségek védelmének érdekében. Az 
RMDSZ-t képviselõ Bodó Barna és Szabó Károly jelezték, hogy részt 
kívánnak venni a bizottság munkájában. 

Október 12. Tõkés László, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke beszédet tartott 
a FIDESZ Országos Értekezletén. Köszönetet mondott a FIDESZ-nek, 
az ellenzéki pártoknak és szervezeteknek, amelyek támogatták az 
RMDSZ-t a magyar–román alapszerzõdéssel kapcsolatos jobbító törek-
véseiben, a romániai magyarság érdekeinek fokozott érvényesítésében. 
A Szövetség tiszteletbeli elnöke megbeszélést folytatott R. Erlandssonnal, 
az �land-szigeti törvényhozás elnökével, és megújította szövetségünk 
romániai látogatásra szóló meghívását, amit az elnök elfogadott.

Október 14. Eörsi Mátyás, az Országgyûlés külügyi bizottságának elnöke 
Kolozsvárra látogatott, ahol találkozott Takács Csaba ügyvezetõ elnök-
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kel és Eckstein-Kovács Péterrel. Látogatása után elmondta, hogy az 
alapszerzõdés kapcsán számos kritikát megfogalmaztak, de a dokumen-
tum messze nem váltott ki akkora elégedetlenséget, mint ahogy azt a 
magyarországi ellenzék látni szeretné. 

November 1. Markó Béla szövetségi elnök Bukarestben fogadta az Est 
Libertés francia alapítvány nemzetközi megfigyelõcsoportját, amelynek 
tagjai a PHARE program keretében megfigyelõként részt vesznek a vá-
lasztásokon. A delegációt Alexander Von Lingen úr, az Európa Parla-
ment fõadminisztrátora és Mihnea Berindei, az Est Libertés alelnöke 
vezették. Az RMDSZ részérõl a találkozón jelen volt Takács Csaba 
kampányigazgató, Dézsi Zoltán, Borbély László, Czédly József, 
Niculescu Antal és Vajda László.

November eleje. Az ET, az EBESZ, a Magyar Országgyûlés és a magyaror-
szági politikai pártok képviselõi megfigyelõként vesznek részt a parla-
menti választások elsõ fordulóján. Jeszenszky Géza MDF-képviselõ, 
volt külügyminiszter az ET Parlamenti Közgyûlésének demokrata-kon-
zervatív csoportját képviseli, Tóth Zoltán, a Belügyminisztérium válasz-
tási nyilvántartási osztályának vezetõje az EBESZ megfigyelõjeként ér-
kezett Romániába; az Országgyûlés képviseletében Csapody Miklós 
(MDF), Kocsis László (MSZP), Gellért Kis Gábor (MSZP), Fritz Pé-
ter (MSZP), Rajk László (SZDSZ) és Németh Gabriella (SZDSZ) volt 
jelen a választásokon.

November 5-én Frunda György szenátor, az RMDSZ államelnökjelöltje, 
az RMDSZ ET-képviselõje Strasbourgba utazott, hogy részt vegyen az 
Európa Tanács Parlamenti Közgyûlése Jogi Bizottságának munkálata-
in, amelynek napirendjén szerepel a Romániáról készített Jansson-
jelentés megvitatása. A Jogi Bizottság úgy döntött, hogy a november 
végi ülésén nyilvánosságra hozza a jelentést, az RMDSZ kifogásait és 
a kormány válaszát, és felkéri a jelentéstevõket, hogy dolgozzanak ki 
egy új jelentést, amelynek megvitatására 1997 áprilisában kerüljön 
sor.

November 22–23. között Bécsben nemzetközi szemináriumra került sor a 
kisebbségi nyelveken történõ oktatás kérdéseirõl. A rendezvényen több 
nemzetközi szervezet képviselõje is részt vett, így Max van der Stoel, az 
EBESZ kisebbségügyi fõbiztosa. Az RMDSZ-t Borbély László képvisel-
te, aki kifejtette, hogy a jelenlegi tanügyi törvény nem ad kielégítõ meg-
oldást a kisebbségi, magyar nyelvû oktatás kérdéseire, de reményét fe-
jezte ki, hogy a parlamenti és elnökválasztások után megteremtõdnek a 
feltételek a törvény módosítására. 
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November 30. A FIDESZ – Magyar Polgári Párt meghívására Eckstein-
Kovács Péter szenátor és Tamás Sándor képviselõ a budapesti Fidelitas 
Klubban népes hallgatóság elõtt számolt be a novemberi romániai par-
lamenti és elnökválasztásokról. A rendezvényt Németh Zsolt ország-
gyûlési képviselõ moderálta.

December 10–12. között Grúzia fõvárosában ülésezett a Fekete-tengeri 
Gazdasági Együttmûködés Parlamenti Közgyûlése, amelyen egy 3 tagú 
román parlamenti küldöttség élén Kerekes Károly Maros megyei képvi-
selõ is részt vett. A közgyûlés a következõ területeken fogadott el ajánlá-
sokat: kereskedelmi együttmûködés, kulturális értékek védelme, szerve-
zett bûnözés és terrorizmus.




