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Tisztelt Elnök Urak! Miniszterelnök Úr! Püspök Urak! Kedves Barátaim! 

 

 

Joggal mondhatjuk a romániai magyar nemzeti közösség ma számos olyan jogot 

tudhat magáénak, amelyekről negyedszázaddal ezelőtt nem is álmodhatott. A 

teljesség igénye nélkül örömmel számolhatunk be új magyar iskolákról, arról, 

hogy kiterjedt a magyar nyelvű egyetemi oktatás. Meg említhetjük az újonnan 

létrejövő, és újraindított oktatási-, kulturális- és tudományos intézményeket, az 

új és egykori méltóságukat visszanyert műemléket. De hasonlóan fontos a nyelvi 

jogok érvényesülése a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban, vagy a 

kedvezménytörvény és a könnyített honosítási eljárás szabad alkalmazása is. 

Mindezek az eredmények nem valósulhattak volna meg a külhoni magyarság 

legerősebb és legnagyobb érdekvédelmi szervezete, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség hathatós közreműködése nélkül.  

 

Az RMDSZ-nek köszönhető, hogy több pénz jutott a kisebbségi oktatásra, mint 

ahogy az is, hogy az oktatási intézmények irányítása a helyi közösség kezébe 

került. Lényeges fejlemény, hogy az egészségügyi decentralizáció egyenlőséget 

és fenntarthatóságot hozott az orvosi ellátás finanszírozásában. A szövetség 

szerepvállalása nélkül nem beszélhetnénk a magyarlakta települések gazdasági 

fejlesztéséről, létfontosságú infrastrukturális beruházásokról. Ugyanakkor mára 

sajnos ismét aktuálissá vált a közösség kivívott jogainak és értékeinek 

megőrzése és a támadások kivédése.  

 

Nyugodtan kimondható az RMDSZ a romániai politikai élet legstabilabb, 

legállandóbb politikai szervezete. Nem tudták kikezdeni, egységét megbontani. 

Stabilitásának feltétele az önállóság volt, az hogy soha nem tette mástól függővé 

jövőjét, „nem kötötte másokhoz szekerét”. Egyvalakihez hűséges: saját 

közösségéhez. 
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Az RMDSZ elmúlt évtizedekben a nehézségek ellenére megkerülhetetlen 

szereplője volt a magyar-román viszonynak. Nevéhez kötődik a magyar-román 

együttélés új korszakának megteremtése. Kormányzati szerepvállalásai során 

nem csak a népszerű döntések mellett állt ki, de következetesen a pragmatikus 

nemzeti érdekképviselet szellemében politizált.  

 

Külön említést érdemel, hogy az RMDSZ összefogásból példát mutatott az 

egész kárpát-medencei magyarság, így a magyarországi politikai erők számára. 

 

Azért is kiemelt jelentőségű e példamutatás, mert egy erős reményt adó 

Magyarország megteremtése érdekében kiegyezésre, összefogásra lenne szükség 

a magyar politikában és a nemzetpolitikában. Már csak azért is, mert a külhoni 

magyar közösségeknek is szükségük van egy erős, befolyással bíró, nemzeti 

érdekeket érvényesíteni képes Magyarországra.  

 

A magyar politikai és szellemi életben tapasztalható szembenállás azonban 

időnként olyan éles, hogy felvetődik a kérdés: van-e, lehet-e még egyáltalán 

magyar nemzet jelenét és jövőjét meghatározó célokban minimális egyetértés? 

Képes-e még közösségi mozgósító erőként működni a mai Magyarország?  

 

Ahhoz, hogy erre közösen választ találjunk, mindenek előtt be kell fejezni a 

politikai hidegháborút és a szabadságharcot Magyarországon és határon túl is. 

Véget kell vetni a megfélemlítésnek, a címkézésnek, mindannak, ami eleve 

kizárja a nemzeti megegyezés, a nemzeti összefogás esélyét. Nemet kell 

mondanunk arra a politikára, amely a külhoni magyar közösségeket megosztja, - 

s exportálja a belpolitikai konfliktusokat! 
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Mindez nem lehetetlen. Csak utalnék rá, volt olyan pillanat, amikor pártállástól 

függetlenül meg tudtunk egyezni, össze tudtunk fogni. Nemzeti konszenzus 

övezte például magyar nemzetpolitika kiemelkedő eseményét 2010. májusában, 

amikor a Magyar Országgyűlés 98%-os többséggel módosította a magyar 

állampolgárságról szóló törvényt. E nagy jelentőségű szavazás kifejezte, minden 

számottevő magyar politikai erő egyetért abban, hogy az állampolgárság 

kedvezményes/könnyített megszerzésének ügye a közös nemzethez tartozás 

jelképe, amely szimbolikus jelentőségűvé vált. 

 

Ugyancsak fontos, hogy ne hanyagoljuk el a szomszédsági kapcsolatrendszer 

megerősítését, a magyar-magyar kapcsolatok kiegyensúlyozását, a támogatási 

rendszer átláthatóságát és a közösségi autonómiaformák megteremtését. Ti 

mindannyiunknál jobban tudjátok, hogy autonómia nélkül nincs kisebbségi 

jogérvényesítés! 

 

A kétoldalú szomszédsági kapcsolatokat Magyarországnak új alapokra kell 

helyeznie. Szövetségesi viszony kialakítására van szükség Románia és 

Magyarország között, miközben ma a két ország között szinte beszélő viszony 

sincs! Az RMDSZ kezdeményezését figyelembe véve, folytatni kell a közös 

kormányülések gyakorlatát, láthattuk ezeken milyen fontos eredmények 

születtek. Szükség van a nemzeti érdekeket megjelenítő kétoldalú tárgyalásokra, 

amelyeken napirendre kerülhetnek a nemzeti közösségek problémái. Olyan 

tárgyalásokra, legyen az akár Bukarestben, Pozsonyban, vagy Belgrádban, 

amelyeken kimondható és megvitatható az autonómia ügye. 

 

Egyértelműsíteni kell, hogy a külgazdasági szemlélet érvényesítése, az import-

export adatok nem szoríthatják háttérbe a nemzetpolitikai problémáinkat. Ezek 

megoldása és a tartós nemzeti párbeszéd elindítása érdekében Új Nemzeti 
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Kerekasztal összehívását és egy hosszú távú kárpát-medencei stratégia és 

fejlesztési program megalkotását kezdeményeztük. Ennek kidolgozása és 

végrehajtása minden felelősen gondolkodó magyar demokratikus politikai 

erőnek, a külhoni magyarság legitim képviselőinek, a szellemi, kulturális és 

vallási élet meghatározó személyiségeinek oszthatatlan felelőssége. Bízom 

abban, hogy a magyar-magyar párbeszéd intézményesített fórumai megfelelő 

feltételeket teremtenek majd e munkához, és a külhoni magyar szervezetek, így 

az RMDSZ is részt vesznek megvalósításában.   

 

Befejezésül. Az idén 25 éves Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek 

kívánom, hogy az elkövetkező évtizedekben szerezze és tartsa meg a magyar 

emberek bizalmát és támogatását, képviselje sikerrel a romániai magyarság 

érdekeit. A szövetség most megújuló vezetésének, minden tagjának és 

szimpatizánsának ehhez kívánok sok erőt, tartalmas vitákat és eredményes 

tanácskozást.  

 

 

 


