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A romániai nemzeti kisebbségek és                     
az erdélyi menekültek ügye a nemzetközi fórumokon, 
1988–89-ben
Kaszás Veronika

A hidegháború utolsó éveiben, az 1980-as évek végére, a Moszkva számára priori-
tást jelentő egység kifelé történő demonstrálása a keleti blokkban mindinkább 
csorbát szenvedett. E folyamatot igen jól illusztrálja a magyar külügyi stratégiá-

ban 1988-ban bekövetkezett fordulat: az addig hosszú évtizedeken keresztül szigorúan 
bilaterális keretekben kezelni próbált, a hazai és a nemzetközi közvélemény elől elhall-
gatni igyekezett magyar–román konfliktusnak a nemzetközi nyilvánossággal történő 
megosztásáról hozott döntést az MSZMP Politikai Bizottsága.1

Az aktívabb fellépést több tényező is indokolta. Nem lehetett többé tudomást nem 
venni arról a tényről, hogy a Ceauşescu-rezsim nemzetiségpolitikája – egyebek mel-
lett az 1988 áprilisában meghirdetett, a romániai falvak számát tizenháromezerről öt-
hatezerre csökkenteni kívánó településrendezési terv – következtében a Romániából 
Magyarországra érkező menekültek száma a hivatalos adatok szerint megközelítette a 
13.000 főt, míg a be nem jelentettekkel együtt a számukat mintegy húszezerre becsül-
ték.2 A menekültek ügyét ráadásul gyorsan felkarolták az egyházak és az alternatív 
szervezetek, és az államnak érdekében állt, hogy maga is bizonyítsa a határon túli ma-
gyarok és az erdélyi menekültek iránti elkötelezettségét.3

Emellett Magyarországnak komoly gazdasági érdekei fűződtek ahhoz, hogy kiváltsa 
a Nyugat szimpátiáját, illetve hogy a menekültek megsegítésére nyugati támogatást is 
szerezzen. Ehhez megfelelő eszköznek bizonyult az emberi jogok melletti elkötelezett-
ség demonstrálása és a Nyugat figyelmének felhívása a Romániában elkövetett súlyos 
jogsértésekre.

A magyar diplomácia fellépésének módját ugyanakkor alapvetően befolyásolta az a 
tény, hogy Budapest a szocialista blokk tagjaként nem kívánta megbontani a tábor egy-
ségét, így a legsúlyosabb kétoldalú problémákkal szembesülve sem iktatta ki retoriká-
jából a baráti szocialista országok által elvárt szólamokat, és gyakran csak körülírásokkal 
utalt a lényegi sérelmekre.
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A tanulmány azokat a jelentősebb nemzetközi fórumokat vizsgálja a történeti forrá-
sokra támaszkodva, amelyeken Románia kisebbségi és emberi jogi politikája, valamint 
az erdélyi menekültek ügye az 1980-as évek végén napirendre kerülhetett, sok esetben 
nem kifejezetten magyar kezdeményezésre – bár időnként a magyar diplomáciai érdek-
érvényesítés eredményeként –, és magyar felvetés esetén többnyire nem explicit megfo-
galmazásban. Az elemzés célja az érintett nemzetközi szereplők eltérő szemléletének, 
diplomáciai eszköztárának és azok eredményességének bemutatása és értékelése.

Érdekérvényesítés a multilaterális fórumokon

Mind az univerzális, mind az európai regionális nemzetközi szervezeteken belül több 
fórumon, szakosított intézményen, illetve funkcionális bizottságon belül felmerült a ro-
mániai kisebbségek és az erdélyi menekültek ügye. Az alábbiakban ENSZ-keretekben 
a Közgyűlés ülésein, az ENSZ Emberi Jogok Bizottságában, valamint az ENSZ Nevelés-
ügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetében (UNESCO), regionális szinten pedig az 
Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) bécsi utóértekezletén, az Eu-
rópai Tanácsban, továbbá az Európai Parlamentben elhangzott vagy ezen intézmények-
hez benyújtott vonatkozó felszólalásokat, vitákat, illetve javaslatokat és határozatokat, 
valamint a román diplomácia válaszreakcióit tekinti át a tanulmány.

ENSZ-fórumok4

Az ENSZ Közgyűlése

1988. október 4-én, az ENSZ-közgyűlés 43. ülésszakának általános vitájában szólalt fel 
Várkonyi Péter külügyminiszter, a nemzeti kisebbségi jogok védelméért is kiállva. Min-
denekelőtt annak fontosságát hangsúlyozta, hogy a helsinki záróokmány bécsi utóta-
lálkozóján minél tartalmasabb záródokumentum szülessen. Ennek kapcsán a gazda-
sági együttműködés kérdései mellett az emberi jogi területet emelte ki, ahol lényeges 
előrelépést látott szükségesnek.5 Várkonyi cáfolta azt a korábbi tételt, mely az emberi 
jogok kérdését az államok belügyének tekintette – anélkül, hogy megnevezte volna azt 
az országot, amely továbbra is e tétel érvényességére hivatkozott.

A külügyminiszter a beszédében utalt ugyan a nemzeti kisebbségeket érő jogsér-
tésekre, ám sem az azokat elkövető országot, sem a konkrét kormányzati intézkedé-
seket nem nevesítette. Várkonyi felhívta a figyelmet arra, hogy a Magyar Népköztár-
saság 1988. szeptember 7-én, a szocialista országok közül elsőként, az ENSZ Emberi 
Jogi Bizottságának nemcsak a Politikai és polgári jogok egyezségokmánya 41. cikkében 
meghatározott illetékességét fogadta el, hanem egyúttal az Egyezségokmány fakultatív 
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jegyzőkönyvéhez is csatlakozott.6 Ezzel a lépéssel a magyar diplomácia demonstrálni 
kívánta, hogy egyenrangú félként kíván együttműködni az emberi jogi normákat meg-
valósító és azok végrehajtását ellenőrző nemzetközi tevékenységben.

Két hét sem telt el Várkonyi Péternek az ENSZ-közgyűlésben elhangzott beszédét kö-
vetően, amikor október 17-én Somogyi Ferenc, a Külügyminisztérium főosztályvezetője 
konkrét magyar javaslattal élt a Közgyűlés szociális, kulturális és humanitárius kérdé-
sekkel foglalkozó bizottságának az önrendelkezési jogról és a hátrányos megkülönböz-
tetés valamennyi formájának felszámolásáról folyó vitájában. A javaslat értelmében az 
Egyesült Nemzetek Szervezete akcióprogramot dolgozhatna ki a nemzeti kisebbségek 
valódi egyenlőségének biztosítására, speciális feltétel- és követelményrendszer kialakí-
tásával, továbbá az államok felelősségének nemzetközi okmányban történő rögzítésé-
vel. A főosztályvezető a biztosítandó eszközök között nevesítette a nemzeti kisebbségek 
kulturális és történelmi értékeinek védelmét, az anyanyelv használatának jogát, vala-
mint az iskola valamennyi szintjén megvalósuló anyanyelvi oktatást, a családegyesítés 
elősegítését, illetve annak támogatását, hogy a kisebbségi csoportok szülőföldjükön él-
hessenek, és szabadon ápolhassák kapcsolataikat a más országokban élő családtagjaik-
kal. Érvelése szerint a nemzeti kisebbségek normális létfeltételeinek garantálása elejét 
venné az érintett csoportoknak a szomszédos országokba irányuló menekültáradatá-
nak is. A diplomata tehát – a nevesítést szintén kerülve – a Magyarországot akkor már 
nagy mértékben érintő erdélyi menekültügyre is utalt az ENSZ-fórumon.7

Az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága

Az ECOSOC felügyelete alá tartozott – egészen 2006-ig – az emberi jogi kérdéseket 
érintő ügyeket megtárgyaló Emberi Jogok Bizottsága.8 Ezen belül működött az 1947-ben 
felállított diszkriminációellenes és kisebbségvédelmi albizottság.

Az Emberi Jogok Bizottságának 1989 elején került napirendjére a romániai helyzet. 
A február 27-i genfi ülésen nagy figyelmet keltett, és a nyugati sajtóban komoly vissz-
hangot váltott ki Horn Gyula külügyi államtitkár felszólalása, mivel Magyarország – a 
kommentárok szerint – „a keleti tömb országai között eddig példátlan kritikával” illet-
te Romániát a magyar kisebbséggel szembeni bánásmód miatt, először téve hivatalos 
panaszt VSZ-szövetségese ellen.9 A magyar államtitkár beszédében a román politika 
kritikáját első helyen nem a magyar nemzeti kisebbség sérelmeire alapozta, hanem ál-
talánosságban, az egyetemes emberi jogok megsértésére hivatkozott. Bár az alapvető 
kisebbségi jogok megsértésével szemben is szót emelt, igyekezett nem kidomborítani 
Magyarország közvetlen érintettségét. „Úgy érezzük, valamennyien felelősséggel tar-
tozunk, hiszen az emberi jogok védelme és érvényesítése egyetemes követelmény” – 
fogalmazott felszólalásában.10 A magyar diplomácia törekvése volt az is, hogy a romá-
niai helyzetet ne a szocialista táboron belül megoldandó magyar–román konfliktusként 



2013. tél 101

A romániai nemzeti kisebbségek és az erdélyi menekültek ügye

kezeljék a kívülálló államok. A beszéd két konkrét, előremutató javaslatot tartalmazott. 
Az egyik ugyan nem magyar, hanem svéd kezdeményezésre született, de Horn Gyu-
la a magyar támogatásról biztosította azt a javaslatot, amely különmegbízottat (special 
rapporteur) küldene a helyszínre, a romániai jogsértések kivizsgálására. A másik elkép-
zelés szerint a nemzeti kisebbségi jogoknak is az egyetemes emberi jogok szerves ré-
szét kellene képezniük, hogy a kodifikáció az ENSZ-akcióprogram keretén belül való-
sulhasson meg, és nemzetközi ellenőrző mechanizmus is működésbe léphessen azok 
garantálására.11 Horn nyilatkozata szerint az ENSZ-fórumon való fellépésével kapcso-
latosan Budapest előzetesen nem konzultált Moszkvával.12

1989 márciusában az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága genfi ülésén már több napirendi 
pont kapcsán is felvetődött a romániai emberi jogi helyzet, de a legtöbb felszólalás az 
általános napirendi pont alatt érintette a témát. Ennek azért is nagy volt a jelentősége, 
mivel a romániai kérdés így egy kontextusba került azon országok ügyeivel – mint pl. 
Irán, Irak, Burma, Chile vagy El Salvador –, amelyekben a közvélemény által is ismert 
volt az emberi jogok durva, tömeges megsértése. A nyugati küldöttségvezetők, így a 
francia kormányfő, a brit külügyi államminiszter, a svéd külügyminiszter, az Európai 
Gazdasági Közösség (EGK) nevében a spanyol külügyminiszter, valamint amerikai, 
ausztrál, kanadai, norvég, nyugatnémet, osztrák és belga küldöttek Romániát nevesítve 
emeltek szót a kisebbségi és emberi jogokat sértő politikával szemben. A szocialista or-
szágok legfeljebb körülírásokkal utaltak a román magatartásra. A jugoszláv küldöttség 
például név említése nélkül ítélte el a „kisebbségi jogok csorbítását célzó adminisztratív 
vagy más lépéseket, amelyek a nemzetiségek eltűnéséhez is vezethetnek”.13

A Magyarországot is súlyosan érintő kérdésre, a román intézkedések hatására meg-
indult menekülthullámra egyedül az ausztrál küldött utalt beszédében. Az ülésről ké-
szült magyar külügyi elemzés pozitívan értékelte, hogy a román helyzetet már nem a 
kelet–nyugati konfliktus részeként kezelték az államok.

Több nem kormányzati szervezet – a Munka Világszövetsége, a Szabad Szakszerve-
zetek Nemzetközi Szövetsége, az Emberi Jogok Nemzetközi Szövetsége, illetve a Jogá-
szok Nemzetközi Bizottsága – is részletesen szólt ezen az ülésen a román emberi jogi 
visszaélésekről. Egy részük külön kitért a nemzetiségek hátrányos megkülönbözteté-
sére, a kisebbségek nyelvhasználati, anyanyelvi oktatási lehetőségeinek szűkülésére, 
kulturális örökségük pusztítására. Az NGO-k a kormányküldöttségeknél általában 
nyíltabb hangnemet ütöttek meg, nagyobb súllyal kezelték és részletesebben ismertet-
ték a jogsértéseket.14

A vita leglényegesebb eleme az a Svédország által kezdeményezett javaslat volt, 
hogy az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága küldjön különmegbízottat Romániába, hogy 
a helyszínen tanulmányozza az emberi jogok helyzetét. A svéd küldöttség még 1989. 
február elején dolgozta ki a határozat első verzióját, majd ahhoz társszerzőként tíz 
állam csatlakozott – Ausztrália, Kanada, Ausztria, Belgium, Hollandia, Luxemburg, 
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Franciaország, Nagy-Britannia, az NSZK és Portugália –, valamint Magyarország, 
amely ekkor megfigyelői státuszban vett részt a bizottság munkájában. A végül így 
tizenkét ország által beterjesztett dokumentum vázolta az emberi jogokat és az alap-
vető szabadságjogokat sértő romániai intézkedéseket, köztük a tömeges áttelepítéseket 
maga után vonó területrendezési tervet, valamint a nemzeti kisebbségek elnyomásáról 
is szólt, melynek hatására egyre többen kényszerültek elhagyni az országot. A határo-
zat felszólította a román kormányt, hogy teljesítse a nemzetközi egyezményekben is 
vállalt kötelezettségeit. Az Emberi Jogok Bizottsága 1989. március 9-én szavazást tartott 
a javaslatról: 21 ország támogatta, 7 ellene szavazott, 10 tartózkodott, 5 állam – köztük 
a Szovjetunió, Bulgária és az NDK – pedig nem kívánt részt venni a szavazáson.15 
A Szovjetunió küldöttje informális keretek közt elmondta, hogy a szavazás helyett egy 
kompromisszumos javaslatot támogatott volna, amennyiben Bukarest hajlandónak mu-
tatkozott volna önkéntesen meghívni egy munkacsoportot a romániai állapotok meg-
figyelésére. Románia azonban ettől határozottan elzárkózott. A szocialista országok a 
szavazástól való távolmaradásukat azzal indokolták, hogy nem támogathatnak egy 
olyan határozatot, amelyet az érintett ország nem tart elfogadhatónak.16 Nyilvánvalóan 
Moszkva ebben az esetben is a szovjet tábor egységének látszatát szerette volna meg-
őrizni.

Bár Magyarország – Romániához hasonlóan – megfigyelőként nem rendelkezett sza-
vazati joggal, nagy jelentőséggel bír az a tény, hogy maga is az egyik beterjesztője volt 
egy olyan javaslatnak, mellyel valamennyi szocialista ország szembehelyezkedett, vagy 
legalábbis nem foglalt vele kapcsolatban állást.17

A határozatnak az elképzelt módon történő végrehajtását azonban mintegy fél évvel 
annak elfogadása után Bukarestnek sikerült megakadályoznia. Bár az ENSZ mandátu-
mot adott Joseph Voyame svájci nemzetközi jogi szakértőnek arra, hogy a helyszínen 
szerzett tapasztalatai alapján a következő évi ülésre jelentést állítson össze a romániai 
emberi jogi helyzetről, de a Ceauşescu-kormány megtagadta tőle a vízumot. Ennek kö-
vetkeztében Voyame felajánlotta, hogy jelentésének elkészítéséhez felhasználja a Ma-
gyarországon tartózkodó romániai menekültek beszámolóit, és kérte a magyar hatósá-
gok segítségét látogatása előkészítésében.18 Érdekes, hogy az 1989. októberi – azaz már 
az ENSZ menekültügyi konvenciójához való csatlakozás után fél évvel történt – érke-
zésére milyen nagy óvatossággal készült a magyar vezetés. Bár a megbízottat fogadta, 
és az útját maga készítette elő, ám mindezt csak a háttérből tette: „Érdekünk, hogy a 
magyar kormányszervek nyílt szerepvállalását elkerüljük a látogatás során, és ezzel 
elejét vegyük a kormánybefolyásolás esetleges rosszindulatú vádjának” – hangzott az 
érvelés.19 Ezért döntöttek úgy, hogy a vendéglátók és a programszervezők „kifelé” tár-
sadalmi szervezetek legyenek, ne pedig a magyar Külügyminisztérium, annak ellené-
re, hogy valójában ők állították össze Voyame programját, és szakmai megbeszélésre is 
ők fogadták a megbízottat.20
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Voyame jelentése végül 1990 márciusában került az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága 
elé, ám az már későbbi, a romániai forradalmat követő, 1990. február eleji tapasztala-
tokon alapult. Az új román vezetés ugyanis immár fogadta a különmegbízottat, aki 
jelentésében már inkább a Ceauşescu-korszakhoz képest történt fejlődésekre és a fenn-
maradó hiányosságra koncentrált.21

Az ENSZ Nevelési, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO)

A Ceauşescu falurendezési tervével szembeni nemzetközi védelem egyik lehetőségét 
sokan az ENSZ Nevelési, Tudományos és Kulturális Szervezetében látták: amennyiben 
az a több évszázados romániai falvakat ENSZ-műemlékvédelem alá helyezi, a román 
vezető csak a nemzetközi szabályokkal és a nemzetközi közvéleménnyel szembekerül-
ve hajthatja végre elgondolásait.22

Az UNESCO-hoz több csoport, szervezet – egymástól függetlenül – közvetlenül is 
fordult segítségért, míg mások – közvetett módon – felvetették a szervezettel való kon-
zultációt. 1988 júniusában az UNESCO égisze alatt működő ICOMOS, a Műemlékek 
és Történeti Együttesek Nemzetközi Tanácsának magyar bizottsága írt levelet anya-
szervezetük elnökének, a román „településrendezési” tervek ellen tiltakozva.23 A kez-
deményezés nem maradt eredmény nélkül: a tanács a levélben kértek szerint jelezte 
aggodalmait az UNESCO-nak, annak főigazgatója aztán az aggályokat a román tag-
szervezetnek is továbbította, és egyben információkat kért tőlük a településrendezési 
programról.24

Az ICOMOS emellett a romániai falvak védelmében egy kiállítást is rendezett Párizs-
ban, amelynek megnyitóján a szervezet elnöke, Roberto di Stefano felhívta a nemzetkö-
zi közvélemény figyelmét a fenyegető veszélyekre, és kritikával illette a kormányoknak 
a műemlékek pusztításával szemben tanúsított érdektelen magatartását is.25

A Magyar UNESCO Bizottság elnöke, Mód Péter 1988 júniusában levélben fordult 
az UNESCO főigazgatójához, Federico Mayor Zaragozához, hogy felhívja a figyelmét 
a román területrendezési program várható következményeire, kérve őt, hogy a „kom-
petenciájába tartozó eszközeivel hasson oda, hogy a fenti kérdésre vonatkozóan a vi-
lágszervezet alkotmányában foglaltakat maradéktalanul érvényre juttassa”.26 A magyar 
érvelésben nem esett szó a magyar nemzeti kisebbség kérdéséről vagy a román politika 
kiváltotta menekülthullámról, hanem kizárólag a szervezet kompetenciakörébe tartozó 
kulturális örökségek védelmének fontosságáról, azaz elsősorban a román falurombolá-
si tervvel szembeni fellépésről. Nyilvánvaló volt azonban, hogy a világszervezetnek a 
falvak megmentése érdekében való közbenjárása egyúttal az erdélyi magyarság érde-
keit szolgálja, és a szülőföldjükön maradásuk irányába is hat.

Az UNESCO Végrehajtó Tanácsának 1988. októberi ülésszakán már több ország 
– először a belga tag – felvetette a román településrendezési politika ügyét. Az 51 tagú 
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Végrehajtó Tanácsban összesen nyolc állam – az NSZK, Finnország, Svájc, Spanyolor-
szág, Svédország, Olaszország, Franciaország és Belgium – képviselői bírálták felszóla-
lásukban a román programot, kérdést szegezve az UNESCO főigazgatójának, hogy mit 
kíván tenni a romániai falvak megóvása érdekében.27

Federico Mayor Zaragoza válaszul 1988. november 2-án, még a Végrehajtó Tanács 
ülésszakán bejelentette, hogy az UNESCO szakértői bizottsága Romániába utazott, 
hogy a román hatóságokkal együttműködve a helyszínen tanulmányozzák a faluren-
dezési programnak az ország kulturális örökségére gyakorolt hatását.28

Az UNESCO szakértőinek romániai látogatását követően készült jelentés azonban 
nem felelt meg a magyar várakozásnak. A Külügyminisztérium értékelése elismeri, 
hogy a jelentés tárgyszerűségre törekedett, szigorúan szakmai és nem politikai szem-
pontokat szem előtt tartva, bár ennek a célkitűzésnek nem könnyű eleget tenni: „Abban 
a helyzetben, amikor Romániát nemzetközi szinten támadások érik politikai gyakorla-
ta miatt, egy szűken vett szakmai vélemény is politikai színezetet kap” – fogalmaz a 
külügyi elemzés.29 Megállapítja, hogy a küldöttség programjának tér- és időbeli behatá-
roltsága, valamint a román politikai gyakorlat alapos ismeretének hiánya „nem tette le-
hetővé a probléma sokoldalú vizsgálatát”. Az UNESCO-jelentés alaphangja és tartalmi 
elemei a magyar állásponttól eltérőek, „más dimenzióban mozognak”. „Kirívó hiányos-
ságának” Budapest azt jelöli meg, hogy nem vesz tudomást a falurendezési tervnek a 
nemzeti kisebbségekre gyakorolt hatásáról. Az előzetesen Budapest által is nagyban 
támogatott tényfeltáró missziónak és az arról készült jelentésnek a magyar értékelés 
olyannyira nem látja hozadékát, hogy egyenesen úgy véli, az anyag „kellő kommen-
tár nélküli publikálása jelentősen gyöngítheti a román falurombolás elleni nemzetközi 
tiltakozást”. A román érveket erősíti például az UNESCO-dokumentumnak az az állí-
tása, melyben arra emlékeztet, hogy „minden állam szuverén módon maga határozza 
meg városfejlesztési politikáját”. Ezzel együtt a jelentés kritikai észrevételeket is tett a 
falurendezési tervvel kapcsolatban, és azt összességében „szisztematikusnak és autori-
ternek” minősítette. A jelentésben az UNESCO konstruktív ajánlásokkal is élt, amelyek 
betartására azonban a román fél magatartása alapján semmilyen esély nem látszott.30

Románia érdekérvényesítése az ENSZ-ben

Románia érdekérvényesítő tevékenysége igen erőteljes volt az ENSZ-en belül: elsősor-
ban informális úton, folyosói beszélgetések során igyekeztek meggyőzni a nemzetközi 
közvéleményt arról, hogy a romániai magyar nemzetiség miatti aggodalom alaptalan, 
és hogy Magyarország a saját politikai és gazdasági problémáiról kívánja elterelni a 
figyelmet a vádaskodással.31 A román aktivitás óvatosságra intette a magyarországi 
vezetőket és a sajtó munkatársait: a menekültekre vonatkozóan több dokumentum is 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy csakis a pontos, száraz tényeket közöljék, 
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amivel nem teremthetnek támadási felületet a román fél számára.32 Még akkor is ez 
tűnt célravezetőnek, ha Románia aktív külpolitikai mozgolódása az ország romló meg-
ítélése, valamint a kritikákra „a normális diplomáciától idegen magatartással” való 
reagálása miatt egyre inkább csak látszateredményeket hozott.33 A román félnek a me-
nekültkérdésről adott, tényeket nélkülöző tájékoztatása több esetben inkább Románia, 
mint Magyarország megítélésének ártott.34

Románia a nemzetközi fórumok keretében a defenzív diplomácia, azaz a magyar és 
a nemzetközi bírálatok éles hangú visszautasítása mellett maga is élt önálló, offenzív 
jellegű kezdeményezésekkel.

Az 1988. június 27-i, budapesti nagy Erdély-tüntetést követően, 1988 augusztusában 
Bukarest levélben fordult az ENSZ főtitkárához, melyben azt javasolta, hogy a szervezet 
tiltsa meg az ENSZ-tagállamoknak a „nacionalista, soviniszta, rasszista és antiszemita 
tüntetések” megrendezését, és vonja felelősségre azokat az államokat is, melyek „más 
országokban hasonló demonstrációkra bujtanak fel vagy ilyeneket támogatnak”. A le-
vélben megfogalmazottak szerint az egyes országok kormányainak konkrét intézke-
désekkel kellene fellépniük „azon reakciós körök és csoportok ellen, amelyek kiállnak 
a rasszizmus, az apartheid, az antiszemitizmus és a nacionalizmus mellett, valamint 
bizalmatlanságot szítanak az államok között”. A román javaslat szerint az ENSZ-köz-
gyűlés társadalmi fejlődéssel foglalkozó bizottsága hatáskörébe tartozik a kérdés, s úgy 
vélte, annak kellene megvizsgálnia a szükséges intézkedések megvalósításának intéz-
ményi lehetőségeit.35

A magyar diplomácia a reakciójában igyekezett higgadt hangon az indítványozó 
ellen fordítani annak kezdeményezését. 1988. október 28-án, az ENSZ Közgyűlése 
szociális, humanitárius és kulturális kérdésekkel foglalkozó bizottságában szólalt fel 
dr. Somogyi Ferenc nagykövet, a Külügyminisztérium főosztályvezetője, észrevételt 
fűzve a román indítványhoz. Tiltakozás helyett a Magyar Népköztársaság támogatá-
sáról biztosította „az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy a nemzetközi kapcsolatokból 
kiiktassák a normális államközi együttműködést akadályozó tényezőket”. Tájékozta-
tást adott arról, hogy a magyar alkotmányos jogrend maga is „a nemzetközi béke és 
biztonság elleni cselekménynek minősíti és tiltja a nacionalista, soviniszta vagy fajül-
döző megnyilvánulásokat”. Hozzáfűzte ugyanakkor, hogy „a kétoldalú megállapodá-
sokban vagy nemzetközi szerződésekben vállalt körtelezettségek megsértése és álta-
lában a nemzetközi normák figyelmen kívül hagyása szintén komolyan veszélyezteti 
a nemzetközi kapcsolatokat”.36 Hangsúlyozta, hogy Magyarország ennek megfelelően 
nagy fontosságot tulajdonít annak, hogy teljes mértékben érvényesüljön az ENSZ nem-
zetközi ellenőrző szerepe az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok – úgy mint a 
sajtószabadság, a szólás- és véleménynyilvánítás szabadsága vagy a gyülekezési jog – 
megsértése esetén.37
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Romániának – szándéka ellenére – az úgynevezett Mazilu-ügyben sikerült maga el-
len fordítania a nemzetközi közösséget. Dumitru Mazilu romániai professzor kapott 
megbízást 1988 tavaszán arra, hogy jelentést állítson össze a romániai emberi jogi hely-
zetről, majd azt az ENSZ diszkriminációellenes és kisebbségvédelmi albizottsága elé 
terjessze. A jelentés egyre késett, 1988 áprilisában pedig levelet kapott a professzortól 
az albizottság elnöke, melyben Mazilu arról számolt be, hogy mivel nem volt hajlandó 
feladni a jelentés megírását, jelenleg román rendőri megfigyelés alatt áll, és az útlevelét 
bevonták, hogy ne tudja elhagyni az országot. Ezzel szemben Bukarest 1988 augusztu-
sában, a többszöri számonkérésre válaszul, arról tájékoztatta az ENSZ Emberi Jogok Bi-
zottságának a kisebbségek védelmével foglalkozó, 28 tagú albizottságát, hogy Dumitru 
Mazilu szívbetegsége miatt nem tudja elhagyni az országot, és éppen egy meg nem 
nevezett gyógyintézetben kezelés alatt áll.38

Az ENSZ bizottsága úgy döntött, két megbízottat küld Bukarestbe, hogy személye-
sen találkozzanak a professzorral. Jan Martenson, az ENSZ főtitkárának emberi jogi 
kérdésekkel foglalkozó helyettese viszont azt a választ kapta a román hatóságoktól, 
hogy a küldötteket nem fogadják, mivel „az ENSZ titkárságának nincs joga beavatkozni 
egy ország kormánya és állampolgára közötti ügybe”.39

Az ügy a romániai emberi jogi jelentés hiányában is igen jó képet adott az ENSZ 
munkatársainak az ottani viszonyokról, és egyben arra is rámutatott, hogy a nemzet-
közi szervezet bevett intézményi eszközei meglehetősen kevésnek bizonyulnak egy 
együttműködésre nem hajlandó, az emberi jogi szempontokat ignoráló országgal szem-
beni fellépéshez.

Regionális fórumok

Európa Tanács

Annak ellenére, hogy Magyarország csak 1990 novemberében, Románia pedig 1993 ok-
tóberében nyert felvételt az Európa Tanácsba, a részes országok már 1988-ban felfigyel-
tek a Romániában zajló jogsértésekre, és a szervezet több fórumán is napirendre tűzte 
a román településrendezési terv megtárgyalását. Az Európa Tanács Magyarországot 
és Romániát is igyekezett bevonni a párbeszédbe, és hajlandóságot mutatott arra, hogy 
mindkét fél szempontjait meghallgassa és figyelembe vegye.

1988. május 2-án Marcelino Oreja, az Európa Tanács főtitkára meghívására Stras-
bourgba látogatott Horn Gyula külügyminisztériumi államtitkár. A látogatás célja a 
Magyarország és az – akkor 21 nyugat-európai országot tömörítő – Európa Tanács (ET) 
közötti politikai párbeszéd elősegítése volt. Az ET parlamenti közgyűlésének tagjai 
előtt tartott előadásában Horn Gyula elmondta, hogy Magyarország a területi status 
quo fenntartása mellett fontosnak tartja az országhatáron túli magyarság nemzetiségi 
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problémáinak rendezését, az anyanemzettel való kapcsolattartás zavartalanságának 
biztosítását és az emberi jogok érvényesítését.40

Mindeközben a román diplomácia is aktív kezdeményezéseket tett az Európa Tanács-
nál annak érdekében, hogy a saját érdekeiknek megfelelően láttassák a nyugat-európai 
országokkal a hazájukban zajló fejleményeket. 1988 júniusában román képviselők tettek 
látogatást az Európa Tanácsnál, és tájékoztatást adtak az állami programokról, sajátos, 
a valóságtól elrugaszkodott kontextusba helyezve a nemzetiségi és menekültkérdést: 
„Romániában minden nép azonos jogokat élvez, csupán arról van szó, hogy egy rend-
kívül takarékos gazdasági program megvalósításán dolgoznak, és a magyarok, mivel 
gazdaságilag fegyelmezetlenebbek, a nehézségeket nem képesek elviselni, ezért inkább 
el akarnak menni. Ennek semmi köze a nemzetiségi kérdéshez.”41 A román propaganda 
azonban sokszor éppen a szándékaival ellenkező hatást érte el azáltal, hogy az észre-
vételeket figyelmen kívül hagyva, teljes mértékben tagadta, hogy bármiféle feszültség 
létezne az országon belüli nemzetiségek között, azaz hogy egyáltalán létezne nemzeti-
ségi probléma. Bukarest meg is hívta az ET küldöttségét egy romániai látogatásra, hogy 
a saját szemükkel győződhessenek meg arról, hogy „milyen boldogok a magyarok”.42

Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése 1988. október 8-i strasbourgi ülésén rend-
kívüli napirendi pontként megvitatta a román területrendezési programot. A felszóla-
ló európai országok delegáltjai kivétel nélkül erőteljes kritikával illették a tervet, mely 
falvak lerombolásával és azok lakóinak áttelepítésével jár. A kulturális és civilizációs 
értékek pusztításának elítélése mellett az osztrák, angol, francia, nyugatnémet, svájci és 
spanyol képviselők arra is rámutattak, hogy a román lakosság olyannyira fenyegetve 
érzi magát a központi politikai intézkedések miatt, hogy nagy számban hagyja el az or-
szágot. A felszólalók ugyanakkor azt is hangoztatták, hogy az Európa Tanácsnak nem 
az a célja, hogy „a vádlottak padjára ültesse Romániát”, pusztán annak területrendezési 
politikáját ítélik el. Egyben felszólították saját nemzeti kormányukat és parlamentjüket 
is arra, hogy foglaljanak állást a helyreállíthatatlan rombolás megkezdése előtt.

Bár a rendkívüli vitákat nem zárta le testületi határozattal a parlamenti gyűlés, 27 
ET-képviselő ragaszkodott ahhoz, hogy közös nyilatkozatban is rögzítsék a vélemé-
nyüket. Ebben rámutattak, hogy a területrendezési program mintegy kétmillió, több-
ségében nemzeti kisebbséghez tartozó ember áttelepítésével jár együtt, „megfosztva 
őket hagyományaiktól, gyökereiktől, sőt kulturális identitásuktól is”, ami azt jelenti, 
hogy megsértik az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatában és az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Értekezlet helsinki záróokmányában foglalt jogokat. Felhívták az 
Európa Tanács államait, hogy befolyásuk latba vetésével igyekezzenek rábírni a román 
kormányt, hogy vonja vissza a tervezett intézkedéseket.43

1988. november 16-án, az Európa Tanács miniszteri bizottságának strasbourgi ülé-
sén Alois Mock osztrák alkancellár és külügyminiszter emelte fel hangját Románia 
kisebbségpolitikájával szemben. Felszólította az ET részes országait, hogy lépjenek 
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fel következetesen a romániai kisebbségek védelmében és a nemzetközi emberi jogi 
konvenciókat megsértő falurombolási tervvel szemben.44 Ugyanazon a napon az Euró-
pa Tanács parlamenti gyűlésének a területrendezési, környezetvédelmi és helyhatósági 
témákkal foglalkozó állandó bizottsága is napirendre tűzte a román falurendezési poli-
tika ügyét.45 Ezzel azonban még nem zárult le a kérdés.

1989 júliusában az Európa Tanács Romániát is meghívta Strasbourgba, hogy vegyen 
részt a nem tagállam európai országokkal foglalkozó parlamenti bizottság által szerve-
zett, a romániai kisebbségek helyzetét vizsgáló meghallgatásokon. Bukaresttől azon-
ban nem érkezett válasz. Ugyanakkor a kolozsvári meghívottat, Doina Cornea ellenzéki 
szereplőt a román hatóságok nem engedték kiutazni.46

1989 szeptemberében aztán az Európa Tanács parlamenti gyűlése együtt tárgyalta 
meg a romániai és a bulgáriai kisebbségek helyzetéről készült jelentést, és szeptember 
26-án határozatot fogadott el arra vonatkozóan.

A vita alapjául szolgáló háttéranyagot René Noerens belga szenátor állította össze, 
aki számos konkrét eseten keresztül illusztrálta a romániai közállapotokat és az emberi 
jogok ismételt, súlyos megsértését, és részletesen elemezte a településrendezési tervet. 
Külön kitért a magyar kisebbséget sújtó, a magyar nyelvhasználatot és a kultúra meg-
őrzését akadályozó intézkedésekre, s azokkal magyarázta a kisebbség nagyarányú me-
nekülését az országból, elsősorban Magyarország felé. Az elemzés kitért arra is, hogy 
a német és a zsidó kisebbség számára az jelenti a megoldást, hogy az NSZK és Izrael 
„megvásárolja” az e kisebbséghez tartozó személyeket, így ők megfelelő összeg fejében 
elhagyhatják Romániát. A háttéranyag szerint ez a „módszer” összhangban áll Romá-
nia asszimilációs politikájával, ráadásul plusz devizajövedelmet is nyújt a gazdaságilag 
arra rászoruló országnak.47

Az előterjesztett dokumentum ajánlásai között szerepelt, hogy az ET miniszteri bi-
zottsága hozzon döntést arról, hogy Magyarországot meghívják, hogy legyen az Európa 
Tanács Letelepedési Alapjának társult tagja, ami lehetővé teszi, hogy az ET segítséget 
nyújtson a Romániából érkező magyar nemzetiségű menekültek befogadásához. Mind-
emellett a belga szenátor a javaslatában felkérte a tagállami kormányokat, hogy min-
den eszközükkel gyakoroljanak nyomást a román vezetésre, hogy tartsa tiszteletben az 
emberi jogokat, és járjanak közben a magyar és a román hatóságok közötti közvetlen 
tárgyalások előmozdításáért – akár az Európa Tanács védnöksége alatt is. Az  ajánlást 
az ET parlamenti gyűlésének a nem tagállamokkal foglalkozó bizottsága egyhangúlag 
elfogadta. Az ülés sajátossága volt, hogy az Európa Tanács parlamenti gyűlésén – a 23 
állandó tag mellett – ebben, az 1989. őszi ülésszakban vettek részt első alkalommal kü-
lönleges meghívottként a magyar, lengyel és szovjet parlamenti küldöttségek is.48



2013. tél 109

A romániai nemzeti kisebbségek és az erdélyi menekültek ügye

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ)49 bécsi utótalálkozója

1975-ben mind Románia, mind Magyarország aláírta a helsinki záróokmányt, melyet 
a fegyverkezési versenyben egyre gyengébb pozícióba kerülő Szovjetunió elsősorban a 
saját befolyási térsége biztonságának garantálására, míg a nyugati országok a közép- és 
kelet-európai kommunista rezsimekre való nyomásgyakorlás fokozására kívántak fel-
használni. Az elfogadott egyezmény VII. pontja az emberi jogoknak és a kisebbségek 
védelmének bizonyos elveit is rögzíti, így lehetőséget nyújtott arra, hogy a kommunista 
blokkban hangoztatott, „az államok belügyeibe való be nem avatkozás” elvét egy nem-
zetközi kötelezettségvállalás felülírja.50 A romániai helyzet súlyosbodásával párhuza-
mosan egyre nagyobb jelentőséggel bírt a nyugati országokkal közös fórum.

Az EBEÉ 1986 szeptemberétől 1989 januárjáig húzódó bécsi utóértekezletén nem 
volt zökkenőmentes a mind a 35 részt vevő ország51 számára elfogadható, ám a ko-
rábbiakhoz képest mégis előrelépést jelentő záródokumentum kidolgozásának folya-
mata. A hosszas egyeztetések után aláírt okmányban szerepel egy, az emberi jogokra 
vonatkozóan megalkotott ellenőrző mechanizmus is, amely alapján a részes államok-
nak jogukban áll tájékoztatást kérni más kormányoktól az emberi jogok feltételezett 
megsértésének ügyeiről, s az érintett kormány köteles információt nyújtani azokról. Az 
erdélyi kisebbséget illetően lényeges, hogy a záródokumentum rögzíti, hogy a nemzeti 
kisebbségek tagjait nem érheti hátrányos megkülönböztetés. A nemzetiségek kultúrá-
jának, nyelvének és vallásának megőrzéséhez a kormányoknak kell megteremteniük a 
szükséges feltételeket. Az elvándorlást és a menekültkérdést is érinti a záródokumen-
tumnak a mozgásszabadságra vonatkozó része, mely előírja, hogy minden egyénnek 
joga szabadon mozogni az országon belül, elhagyni az adott országot és oda visszatér-
ni. Korlátozások csak kivételes esetekben megengedettek.52

Magyar fellépés Bécsben
Milyen szerepet játszott a magyar diplomácia ezeknek az eredményeknek az elérésé-
ben? A magyar küldöttség vezetője, Erdős André nagykövet a bécsi utóértekezleten 
több alkalommal is felhozta az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek jogvédelmének 
kérdését, többnyire azonban nem nevezve nevén a valódi problémákat.

Az 1988. január 29-i ülésen a harmadik témára, az emberi dimenzió kérdéskörére 
kitérve azt hangsúlyozta, hogy a nemzeti kisebbségek ügyét „nem lehet kizárólag az 
egyéni emberi jogok összefüggésében kezelni”, hanem a nemzetiségek kollektív jogai-
nak elismerése is szükséges.53

Mivel a bécsi utóértekezleten éppen e témakörben volt a legnehezebb konszenzusra 
jutniuk a tagországoknak, kifejezetten az emberi jogok területére fókuszáló informális 
tanácskozásokra is sor került. Ilyen volt 1988. február elején az olasz külügyminisz-
térium támogatásával Velencében tartott nemzetközi tanácskozás, melyre a helsinki 
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záróokmányt aláíró 35 országból érkeztek résztvevők, Románia képviselői viszont csak 
megfigyelői státuszban jelentek meg. Magyar részről Erdős André nagykövet is részt 
vett az egyeztetésen, és felszólalásában kiemelte a kisebbségeknek azon jogát is, hogy 
a kultúrájuk őrzését biztosító szervezetekkel és az anyaországgal közvetlen kapcso-
latokat ápolhassanak. Bár a határon túli magyarok nehézségeiről szólva a nagykövet 
az érintett országokat nem nevesítette, más országok azonban ezt megtették: többen 
felvetették problémás emberi jogi ügyként a romániai magyar kisebbség helyzetét is.54

Erdős André 1988. április 19-én, a bécsi utókonferencia plenáris ülésén ismét felszó-
lalt, akkor azonban már erősebb hangú kritikát fogalmazott meg Bukarest kisebbség-
politikájával szemben. A nyugati hírügynökségek tudósítása szerint a „megfigyelőket” 
meglepte a magyar magatartás, mivel „igen ritkán fordul elő, hogy a szovjet tömbhöz 
tartozó országok a szövetségeseik egyikét a helsinki megállapodások utóértekezleté-
nek valamelyikén bírálják”.55 Jól mutatja a helyzet ambivalenciáját, hogy valamennyi 
jelenlevő számára világos volt ugyan, hogy a magyar felszólalásban kire vonatkozik 
a kisebbségeket sújtó kirívó intézkedéseket bíráló kritika, Erdős André továbbra sem 
nevezte nevén Romániát. Pozitív példaként viszont megemlítette a szovjet blokk más 
államainak – így Csehszlovákiának, Jugoszláviának és a Szovjetuniónak – a magyar 
kisebbséget érintő politikáját.56

Román fenntartások – nyugati kritikák
A bécsi utóértekezleten az emberi jogi kérdésekben történő előrelépést nehezítette a 
román magatartás. A Bukarest által beterjesztett javaslat nem ment messzebb a helsinki 
és a madridi záróokmányban már 1975-ben, illetve 1983-ban lefektetett általános elvek-
nél.57 Bár 1988 szeptemberére Románia hajlandónak mutatkozott a nemzeti kisebbség-
gel foglalkozó fejezet elfogadására, hangsúlyozta azonban, hogy „minden ország maga 
felelős azért, ami a területén történik”, azaz már jó előre igyekezték kizárni a kisebb-
ségpolitika ügyébe történő bármiféle külső ellenőrzés vagy beavatkozás lehetőségét.58

Az előrelépést fékező román magatartás a nyugati – osztrák, brit, svéd, norvég, ame-
rikai, kanadai – delegációk kritikáját is kiváltotta, és több felszólaló is határozottan ki-
állt a romániai kisebbségek védelmében. E vélemények hátterében nem egy esetben 
kimutatható a nyugati magyar emigráció aktivitása is.59

A bécsi utótalálkozó 1988. szeptember 23-i ülésén figyelemreméltó lépés történt az 
Európai Gazdasági Közösség részéről: a tizenkét tagállam együttes álláspontját kép-
viselve szólalt fel Evangelosz Frangulisz nagykövet, a görög küldöttség vezetője. Ezen 
országok afölött érzett aggodalmának adott hangot, hogy a román falurendezési terv 
„sérti a kulturális örökség megőrzésének ügyét és az emberi jogok tiszteletben tartá-
sát”.60

Bár a román kormány végül 1989 januárjában elfogadta a bécsi utótalálkozó záró-
dokumentumának szövegét, ám ahhoz nyilvános kormánynyilatkozatban rögzítette 
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„fenntartásait és értelmező megállapításait”. Az emberi jogokra vonatkozó részhez 
hozzáfűzték, hogy megítélésük szerint annak egyes rendelkezései sértik a helsinki 
záróokmány alapelveit és szellemiségét: lehetőséget adnak a más államok belügyeibe 
való beavatkozásra és ösztönzik a kivándorlást.61 Bukarest kijelentette, hogy nem vállal-
ja a záródokumentum azon pontjainak teljesítését, amelyekkel kapcsolatban módosítá-
sokat javasolt vagy nem tud egyetérteni.62

Várkonyi Péter külügyminiszter a román fenntartásokat úgy kommentálta, hogy mi-
vel egy minden résztvevő által jóváhagyott nemzetközi okmányról van szó, az abban 
foglalt feladatokat mindenki köteles teljesíteni, hiszen a dokumentum „nem egy svéd-
asztal”, amiről ki-ki válogathat.63 A külügyminiszter Budapest elégedettségét fejezte ki 
azzal kapcsolatban, hogy a Magyarország számára különösen fontos nemzeti kisebbsé-
gi jogok kérdése is figyelmet kapott, bár e téren többet szeretett volna elérni: például a 
nemzeti kisebbségek kollektív jogainak elismerését.64

A nem kormányzati szervezetek aktivitása
A nem kormányzati szervezetek – köztük a norvégiai Helsinki Bizottság, az Európai 
Biztonságért Küzdő Finn Nemzeti Bizottság, az Emberi Jogok Nemzetközi Szövetsége, 
illetve a Liberális Világunió – által a romániai kisebbségek és az erdélyi menekültek 
ügyében kifejtett erőfeszítés a bécsi utótalálkozó keretében is figyelemre méltó volt. Az 
Emberi Jogok Nemzetközi Szövetségének (Fédération internationale des ligues des droits 
de l’Homme, FIDH) képviselője az 1988. szeptemberi felszólalásában kifejtette, hogy a 
szövetség a román „falurendezési” és „korszerűsítési” programban az emberi jogok és 
a helsinki záróokmányban foglaltak olyan súlyos megsértését látja, melynek következ-
tében sokan a Magyarországra történő menekülést találják az egyetlen megoldás-
nak. A bécsi utótalálkozón a szervezet felszólította a részt vevő küldöttségeket, hogy 
fejezzék ki tiltakozásukat, terjesszék valamely ENSZ-fórum – például az ENSZ Emberi 
Jogok Bizottsága – elé a falufelszámolási terv ügyét. Azt is kérte, hogy az általuk kép-
viselt országok fogadják be a Romániából érkező menekülteket, mivel a magyar ható-
ságok nem képesek kielégítő anyagi és egészségügyi ellátást nyújtani valamennyiük 
számára. A szervezet az ülés résztvevői számára részletes dokumentációt állított össze 
a romániai menekültek megoldatlan családegyesítési ügyeiről is.65

Az FIDH szervezésében 1988. október 12–16. között ténymegállapító küldöttség is 
érkezett Magyarországra, az erdélyi menekültek helyzetének vizsgálatára. Szakértőik 
eredetileg romániai utat terveztek, de Bukarest a szokásos érvvel – az RSZK „független 
és szuverén ország”, amely nem fogadja területén „bármilyen külföldi szervezet ellen-
őrzését” – tagadta meg a beutazásukat. Bár Magyarországon valamelyik magas szintű 
politikussal – elsősorban Szűrös Mátyással – szerettek volna tárgyalni a hivatalos ál-
láspont megismerése céljából, Budapest külpolitikai okokból ezt a kérést nem teljesítet-
te, ugyanis el akarta kerülni annak a látszatát, hogy hivatalos látogatásról lenne szó. 
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A korszak ellentmondásosságát jól mutatja, hogy ugyanakkor a Külügyminisztérium 
maga ajánlotta és szervezte meg a háttérből a Magyar Vöröskereszttel, az egyházakkal, 
az ellenzéki szervezetekkel, valamint magukkal a menekültekkel való találkozókat. 
A közvetlen párbeszéd elhárítása ugyanakkor azt eredményezte, hogy a nemzetközi 
szervezet zárójelentése pontatlan lett, és nem tartalmazott számos, a Külügyminisztéri-
um által lényegesnek tartott információelemet.66

Az Európai Parlament

A magyar diplomácia, a nyugati magyar emigráció és az Európai Parlamentben jelen 
levő NSZK diplomáciai sikerének is köszönhető, hogy a nyugati képviselők alkotta Eu-
rópai Parlament (EP) napirendjére tűzte a romániai nemzeti kisebbségek helyzetének 
ügyét.

Az EP 1988. július 7-én határozatot fogadott el, melyben elítélte a román kormány-
nak „a nemzeti kisebbségek, kivált a magyar nemzetiség ellen irányuló »brutális poli-
tikáját«”.67 Az EP a magyar–román határ megnyitására is felszólította Bukarestet, hogy 
lehetővé váljon a szabad személy- és árumozgás a két ország között. A dokumentum 
ugyanis arról is tájékoztatást ad, hogy sok romániai magyar Magyarországra menekül 
az otthoni elnyomás miatt.68

A parlamenti vitában felszólalt Habsburg Ottó, a kereszténydemokrata csoport kép-
viselője, aki – miután Románia visszautasította az EGK által felajánlott élelmiszerse-
gélyt – azzal a javaslattal állt elő, hogy a segélycsomagot ajánlják fel a magyar kormány-
nak, a Romániából érkező menekültek megsegítésére. A magyar kisebbség védelmében 
szólaltak fel, közös fellépésre buzdítva, olasz, spanyol és francia képviselők is.

Az EP-képviselők a vita után – a szervezet történetében egyáltalán nem szokványos 
módon – magyar és román emigránsok küldöttségét is fogadták, akik felolvasták az 
Európai Parlamentnek írt beadványukat, melyet a képviselők tetszésnyilvánítással fo-
gadtak.69

1988 augusztusában az európai néppárti képviselők csoportja azt követelte az Euró-
pai Parlamentben, hogy az Európai Gazdasági Közösség függessze fel azon gazdasági 
tárgyalásokat Bukaresttel, amelyek célja gazdasági kedvezmény nyújtása lenne. A nép-
párti csoport vezetője, Axel N. Zarges, Hessen tartomány EP-képviselője felszólította 
az EGK bizottságát és a miniszteri tanácsát, hogy tanúsítson erélyesebb magatartást az 
emberi jogokat durván megsértő román kormánnyal szemben.70

1988. szeptember végén az Európai Parlament nyolctagú kereszténydemokrata cso-
portja – mely francia, olasz, holland, görög és nyugatnémet képviselőkből állt – tényfel-
táró útra is elment Romániába, elsősorban hogy az ott élő német és magyar kisebbség 
életét és a területrendezési programot tanulmányozza.71 A bukaresti magyar nagykö-
vet jelentése szerint Románia 1988 augusztusában és szeptemberében már a negyedik 
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nyugat-európai parlamenti küldöttséget hívta meg az országba annak érdekében, hogy 
ellensúlyozni próbálja a román vezetést ért nemzetközi kritikákat, és „szalonképessé 
tegye” az idealizált keretek között bemutatott „településrendezési és fejlesztési” prog-
ramját.72 Azt, hogy ezek a megrendezett körutak és a „modellfalvak” bemutatása va-
lóban célt értek, jól mutatja, hogy az Európai Parlament küldöttségének Romániából 
hazatérő néhány tagja is úgy nyilatkozott, hogy az országban „nem látta semmiféle 
bizonyítékát az emberi jogok megsértésének”. Habsburg Ottó ugyanakkor – aki szintén 
e frakcióhoz tartozott – éles kritikával illette a delegáció résztvevőinek naivitását.73

A magyar multilaterális diplomáciai fellépés mérlege

Az egyetemes és a regionális nemzetközi fórumokon kifejtett, a fentiekben bemuta-
tott aktivitás azt mutatja, hogy a magyar diplomácia ugyan a korábbiakkal ellentétben 
1988–89 folyamán valóban igyekezett felhívni a nemzetközi közvélemény figyelmét a 
romániai kisebbségek és az erdélyi menekültek helyzetére, az alkalmazott retorikára az 
óvatosság és a konkrétumok kerülése volt jellemző. Magyarország olyannyira igyeke-
zett elkerülni a támadó hangnemet, hogy többnyire nem nevezte nevén sem Romániát, 
sem az országnak a kisebbségeket sértő konkrét intézkedéseit, és a Magyarországra 
érkező menekültekkel, valamint a megoldatlan családegyesítési ügyekkel kapcsolatban 
sem szolgáltatott semmiféle adatot vagy tényeket képviselői felszólalásai során. A New 
York-i ENSZ-nagykövet jelentése szerint a magyar diplomácia túlzott óvatossága és a 
folyamatos mentegetőzés több esetben visszájára fordult: a név és konkrétumok nélküli 
magyar célozgatásokat gyakran nem csak a címzettek vették magukra, ami csak újabb 
félreértéseket szült. A nagykövet szerint az ENSZ-tagállamok a román elképzeléseknél 
kevésbé voltak tisztában Budapest céljaival.74

A felszólalások nyelvezetében magyar részről éppúgy megtalálhatóak a szocialista 
retorika „kötelező” fordulatai – a nemzetiségek mint a „közeledés hídjai” vagy a „ba-
rátság építőkövei” –, mint a nyugati országok által „szívesen hallott” elemek, például 
az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartásának fontossága. Magyarország az érvelé-
sében elsősorban a bevett román sablonokat igyekezett cáfolni, azt hangsúlyozva, hogy 
az emberi jogok helyzete nem tekinthető egy ország belügyének. Viszont a nyugati fó-
rumokon a magyar résztvevők igyekeztek kerülni a nemzeti elemek – a határon túli 
magyarság iránti felelősségvállalás – hangsúlyozását (miközben az a hazai kommuni-
kációban megjelent), mert attól tartottak, hogy azzal alapot szolgáltatnának a Románia 
által gyakran hangoztatott nacionalista és revizionista magyar törekvések vádjához.

A magyar diplomácia egy másik tudatos eszköze a „jó példával elöljárás” volt, vagyis 
hangsúlyozottan az emberi és a kisebbségi jogok hazai tiszteletben tartását tűzték ki 
célul szavakban, és ezt igyekeztek demonstrálni tettekben is: Magyarország az embe-
ri jogok területén a fakultatív kötelezettségvállalásoknak is alávetette magát. Így volt 
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alapja amellett érvelni, hogy hasonló magatartást vár a többi országtól is. Bár a szocia-
lista blokk országainak az emberi jogok melletti elkötelezettségét a nyugati kormányok 
fenntartásokkal kezelhették, a Magyarországon abban az időszakban beindult belpoli-
tikai reformfolyamatok növelték a vezetés által mondottak hitelességét. Budapest cél-
jai között szerepelt, hogy a magyar–román konfliktust a nemzetközi szervezetekben 
részes országok ne a Kelet–Nyugat szembenállás „csomagjának” egyik elemeként, de 
ne is a szocialista országok maguk között rendezendő ügyeként kezeljék. Ezen a pon-
ton valóban áttörésnek tekinthető az a nyugati diplomatákat és a szocialista országok 
képviselőit egyaránt meglepő új helyzet, hogy Magyarország nemzetközi fórumokon a 
saját szövetségesével szemben fogalmazott meg kritikát, sőt csatlakozott a többi szocia-
lista ország által elutasított vagy bojkottált nyugati kezdeményezésekhez is. Bár a konk-
rét intézkedések eredményeivel Budapest kevés esetben volt teljes mértékben elégedett, 
a magyar vezetés nemzetközi aktivitása sikerének tekinthető, hogy szinte valameny-
nyi illetékes nemzetközi szervezetnek napirendjére kerültek a romániai kisebbségeket 
érintő jogsértések.
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Résumé

Case Study of the Romanian National Ethnic Minorities and of the Transylvanian Refugees
on the International Fora in 1988–89

A well-marked shift occurred in the Hungarian strategy of external policies in 1988: 
this change was realised both by the Western European and the Socialist countries. The 
Hungarian Party leadership decided to bring the Hungarian–Romanian conflict out of 
its decades-long bilateral framework to the international platforms. The way to do it 
was, however, strongly influenced by the desire of Budapest not to disrupt the unity 
of the Socialist block. As a result, the Hungarian diplomacy chose to criticise its ally’s 
policies concerning human rights and minorities by combining the real message with 
the rhetoric expected by the friendly Socialist countries. The study takes closer look at 
the most important international fora where the Romanian policies concerning human 
rights and minorities could be put on the agenda – often not as a result of an explicitly 
Hungarian initiative, but of the efforts of the Hungarian diplomacy. The purpose of the 
study is to present and evaluate the various points of view, the range of diplomatic tools 
and the effectiveness of the international actors concerned.
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