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Magyarország, Románia és az RMDSZ           
kapcsolatrendszere az alapszerződés tárgyalásának 
időszakában (1992–1996)1

Szabó Tamás

A kelet-közép-európai államoknak a rendszerváltást követő időszakát nemcsak a 
politikai, gazdasági és társadalmi struktúraváltás, hanem a tényleges szuvere-
nitás és a külpolitikai cselekvőképesség visszaszerzése is jellemezte.2 E kezdeti 

eufórikus állapot idején jelentős rendszerszintű és geopolitikai változások következ-
tek be – Németország újraegyesülése, a Szovjetunió felbomlása, a KGST és a Varsói 
Szerződés megszűnése –, melyek új fejlődési irányt szabtak Magyarország és Románia 
számára, s az 1996 szeptemberében aláírt magyar–román alapszerződést követően az 
állam- és kormányközi kapcsolatok látványos fejlődését eredményezték.

A dolgozat a magyar–román alapszerződés3 aláírásának körülményeit vizsgál-
ja, azon belül kiemelten is a kezdetben közvetítő, majd a tárgyalások elkezdésekor 
„mellőzött félként” megjelenő RMDSZ szerepét, amely megalakulása óta a romániai 
magyarság érdekképviseletét igyekezett ellátni. A Szövetség a román parlamentben 
érdekvédelmi szervezetként képviselte a magyarságot, de kisebb-nagyobb sikerrel a 
nemzetközi fórumok előtt is megjelenítette a „magyarkérdést”.4 A részben az RMDSZ 
közvetítő szerepének, másrészt Románia és Magyarország érdek- és értékalapú diplo-
máciája eredményességének, továbbá a tényleges nemzetközi nyomásnak a hatására 
aláírt alapszerződés keretet és viszonyítási pontot jelentett – nemcsak az államközi kap-
csolatokban, hanem az erdélyi magyarság helyzetének kezelését illetően is. A tényleges 
megbékélés ennek ellenére nem történt meg sem a két állam, sem a két nemzet között.

A dolgozatban két kérdés megválaszolására teszek kísérletet:
1. Tekintettel arra, hogy a két állam által aláírt alapszerződés a diplomáciai tárgya-

lások és külpolitikai döntések eredménye, egyfelől azt vizsgálom, hogy a tárgya-
lási fordulók során hogyan változott a felek tárgyalási pozíciója és érvrendszere, 
illetve a belső és külső tényezők5 milyen mértékben befolyásolták az egyezteté-
sek dinamikáját.

2. Kormányközi megállapodásról lévén szó, az alapszerződést előkészítő tárgya-
lások során milyen szerepet tölthetett be egy kisebbségi közösség politikai 
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képviseletét ellátó szervezet? A felmerülő elvi korlátokon túl mivel magyarázha-
tó az RMDSZ kimaradása a tárgyalásokból?

Az utóbbi kérdés megválaszolása nem problémamentes. Egyfelől nyilvánvaló, hogy 
az erdélyi magyarság és annak legitim politikai képviselője nem lehet tárgya és jogala-
nya bilaterális megállapodásoknak.6 Másfelől viszont elfogadhatatlan az a tény, hogy 
egy kisebb nemzetnyi, önmagát politikai értelemben megszervező közösség álláspont-
ját a román fél figyelmen kívül hagyta és mellőzte a kétoldalú kapcsolatok alakításakor, 
noha az együttélés stabil kereteinek a megalapozásához az RMDSZ szakmai tapaszta-
latára, tárgyalási pozíciójára és közvetítő szerepére nagy szükség lenne. A szövetség 
ilyen irányú potenciálja számos alkalommal bizonyítást nyert, nemcsak az interetnikus 
viszonyok alakításában, hanem a közös kormányülések szervezésekor játszott közvetí-
tő szerepében is.

A tanulmány két nagyobb szerkezeti egységre tagolódik. Az első részben Robert D. 
Putnam kétszintűjáték-elméletét mutatom be, amelyet a diplomáciai tárgyalások mo-
dellezésére dolgozott ki. Ezt követően pedig a magyar–román alapszerződés tárgya-
lásainak dinamikáját elemzem, a rendelkezésre álló dokumentumok és a Külügymi-
nisztérium „titkos” ügykezelésű iratai (a továbbiakban: külügyminisztériumi iratok) 
alapján: ismertetem a szereplők tárgyalási pozícióját, érvrendszerét és kapcsolatait an-
nak érdekében, hogy minél pontosabban azonosítsuk a felek közötti viszonyrendszert.

A dolgozat tulajdonképpen azokat a jövőbeli kutatásokat igyekszik megalapozni, 
amelyek túllépnek a deklaratív – szerződésekben, egyezményekben és nyilatkozatok-
ban lefektetett elvekben meglévő – jószomszédi viszonyok kutatásán, és rávilágítanak 
azokra a hiányosságokra, amelyek a „valódi” történelmi megbékélés lehetőségét hátrál-
tatják – immár 25 éve – a magyar–román viszonyban.

A diplomáciai tárgyalás mint kétszintű játék

A nemzetközi kapcsolatok szakértőit már az 1950-es évek óta foglalkoztatja az a prob-
léma, hogy a külpolitikai jelenségek vizsgálatakor az elemzési szintek elkülönítése és 
e szintek közötti kapcsolatok feltárása mennyiben segítheti az elemző munkáját. Az 
elemzési szintek rendszerezésére elsőként Kenneth Waltz tett kísérletet, aki az elemzési 
szintek elkülönítésével igyekezett a háború kitörésének okaira magyarázatokat talál-
ni.7 Waltz munkája nyomán David J. Singer közölt az elemzési szintek problémájáról 
egy tanulmányt a tekintélyes World Politics folyóiratban. Tanulmányában két elemzési 
szintet különített el: egyrészt a nemzetközi rendszer (system), másrészt a nemzetállam 
szintjét (sub-system) – ez utóbbi magában foglalja az egyén szintjét is.8 Waltz és Singer 
munkájának eredményeként alakult ki az elemzési szintek hármas tagoltsága; de attól 
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függően, hogy mennyire komplex jelenséggel van dolgunk, beszélhetünk az elemzés 
regionális, továbbá a csoportszintjéről is.

A vizsgálatok során az elemzési szintek elkülönítése nem problémamentes, ugyan-
is a külpolitika és a belpolitika között – noha mindkettőt más-más törvényszerűségek 
jellemzik, mint ahogy mások a szereplőik is – nem húzható éles határvonal, mert be-
folyással és hatással vannak egymásra. Így nem zárható ki, hogy egy-egy belpolitikai 
szinten (nemzetállam szintje) meghozott döntésnek külpolitikai okai vannak (nemzet-
közi rendszer szintje), vagy fordítva: a külpolitikai döntések mögött fedezünk fel bel-
politikai okokat.

A külpolitika és a belpolitika közti összefonódást Robert D. Putnam az egyik, klasszi-
kusnak számító tanulmányában9 kétszintű játékként írta le. Az 1978-as bonni G7-csúcs-
találkozón született egyezség hátterét vizsgálva jutott arra a következtetésre, hogy a 
megállapodás a nemzetközi nyomás és a belpolitikai viszonyok kedvező alakulása nél-
kül aligha lett volna lehetséges, viszont „így minden vezető azt hihette, hogy a döntés, 
amit meghoztak, a nemzeti – és végső soron a saját – politikai érdeküket is szolgálja”.10

Az egyezmény előtörténetéhez hozzátartozik az is, hogy a részt vevő államok 
között nem volt egyetértés a gazdasági válságból való kilábalás módozatait illetően. 
A fegyelmezett gazdaságok, mint Németország és Japán, hevesen bírálták az Ame-
rikai Egyesült Államokat a növekvő olajimport és a dollár árfolyamának zuhanása 
miatt. A felek végül is egyezségre jutottak: a németek gazdaságélénkítő csomagot ve-
zettek be, Japán elkötelezte magát a 7 százalékos gazdasági növekedés mellett, míg az 
Egyesült Államok energiatakarékossági programot dolgozott ki. A megegyezés hátteré-
ben azonban nemcsak a nemzetközi nyomás, hanem a belpolitikai tényezők – miniszté-
riumok, érdek- és szakértői csoportok – is szerepet játszottak, akiknek érdekükben állt 
az egyezmény elfogadása azért, hogy a pozíciójukat erősítsék.11

A bonni tárgyalások tanulságait levonva azt is mondhatnánk, hogy a döntéshozók 
két asztalon játszottak: egyrészt a belpolitikában igyekeztek minél nagyobb koalíciókat 
kiépíteni és egyúttal a külpolitikai kérdéseket illetően konszenzusra jutni, másrészt pe-
dig a nemzetközi szinten úgy tárgyalni, hogy azzal belpolitikai sikereket érjenek el.12 
A kétszintű politika elméletének a lényege tehát az, hogy a döntéshozók a tárgyalások 
folyamán mindkét szinten – a belpolitika és a külpolitika szintjén is – „játszanak”, hogy 
a lehető legnagyobb eredményeket érjék el.

A kétszintű játék azért válik összetetté, mert mind a külpolitika, mind a belpolitika 
szintjén olyan szereplők jelennek meg, amelyek nyomást gyakorolnak a tárgyaló fe-
lekre, a tárgyalások dinamikájára, és jó eséllyel befolyásolhatják azok kimenetelét is. 
A két szinten zajló játék következménye az is, hogy a játékosoknak az egyik asztalon 
megtett lépése a másik asztalon zajló játékban is lépéseket (döntéseket) eredményez: 
e döntések eredményét a közvélemény sikerként vagy akár kudarcként is értékelheti, 
ami erőteljesen befolyásolja a döntéshozó újraválasztását.13 Ennek alapján levonható 



80 Külügyi Szemle

Szabó Tamás

az a következtetés, hogy a döntéshozóknak mind a két szinten zajló játékot figyelembe 
kell venniük, mi több, figyelniük kell a tárgyalópartnerük bel- és külpolitikai pozíció-
jára is ahhoz, hogy a külpolitika asztalán szerzett sikereket a belpolitikában kamatoz-
tatni tudják.

A nemzetközi szinten zajló tárgyalások és az azok nyomán megkötött szerződések 
ratifikációja kiváló példáját szolgáltatják a kétszintű játéknak. A tárgyaló felek, figye-
lembe véve a belpolitikai viszonyokat és az esetleges külföldi nyomást, kialakítják a 
szerződéssel szembeni elvárásaikat. Putnam ennek modellezésére vezette be a nyerési 
halmaz (win-set) fogalmát: ez lényegében azoknak a feltételeknek, érdekeknek az ösz-
szessége, amelyeket a kormány/delegáció a tárgyalások során képvisel, és el tud fogad-
tatni a törvényhozással (ratifikáció). A két félnek a szerződéssel szembeni elvárásait, 
mint ahogy a lenti ábra mutatja, az Amax és Amin, továbbá a Bmax és Bmin nyerési halmazok 
adják.

1. ábra14

A nyerési halmazok részleges átfedés
Amax     Bmin   Amin               Bmax
[    [  ]              ]

A két tárgyaló fél által elérhető legnagyobb eredmény (Amax és Bmax) nem lehet reális 
célkitűzés, ugyanis azt a másik fél nem fogadná el. Ehelyett sokkal inkább egy komp-
romisszumos változat képzelhető el – mindkét fél abban érdekelt, hogy a minimális 
követeléseinél valamivel többet érjen el –, amely a nyerési halmazok részleges átfedése 
(Amin és Bmin közötti tartomány) révén valósulhat meg. A tárgyalások során tehát a felek 
csak akkor juthatnak megegyezésre, ha a nyerési halmazok átfedik egymást.

Viszont az is megtörténhet, hogy a nyerési halmazok átfedésére nem félúton, ha-
nem az Amax vagy Bmax pontokhoz közelebbi tartományokban kerül sor, következésképp 
a nyerési halmazok eltérő kiterjedésűek lehetnek. Putnam szerint egy ország nyerési 
halmazának kiterjedését több tényező is befolyásolja: a belpolitikai szereplők preferen-
ciái, az érdekcsoportok és a koalíciók elvárásai, az intézményrendszer, továbbá a felek 
tárgyalási stratégiái. A nyerési halmaz kisebb, ha egy adott kormány nem elkötelezett 
a szerződés megkötése iránt – ez azonban a kisebb, függő országok számára nagyon 
költséges lehet. Így ők sokkal inkább hajlanak a megegyezésre, nyerési halmazuk tehát 
nagy.15 Az ország gazdasági és geopolitikai súlya mellett a tárgyalási pozícióra az is je-
lentős hatással van, hogy a felek mekkora jelentőséget tulajdonítanak a tárgyalt kérdés-
nek: nehezedik-e valamelyikükre belpolitikai vagy külső szereplők által gyakorolt nyo-
más, hajlandó-e feladni a saját pozícióját, és elfogadni a másik tárgyaló fél javaslatát?16

A Putnam által kidolgozott kétszintű játék modellje több elméleti és módszertani 
fogódzót kínál a magyar–román alapszerződés tárgyalásainak elemzéséhez. Egyrészt 
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a belpolitika és a külpolitika szintjén segíthet az alapszerződés tárgyalásaiban részt 
vett felek azonosításában, a köztük levő viszonyok tisztázásában, illetve azoknak a 
követeléseknek az azonosításában, amelyeket a felek tárgyalási mandátummá alakí-
tottak. Másrészt segíthet azoknak az ok-okozati tényezőknek a feltárásában, amelyek 
következtében elhúzódtak a tárgyalások. A belpolitikai vagy a külpolitikai okok követ-
keztében, esetleg a határok sérthetetlenségének és a kisebbségi kérdésnek tulajdonított 
eltérő értelmezések vezettek a több évig tartó tárgyalássorozatokhoz? Vagy ezen okok 
összessége?

A modell harmadrészt értelmezési keretet kínálhat ahhoz, hogy megértsük
1. a szakértői tárgyalásokkal párhuzamosan, a belpolitika és a külpolitika szintjén 

az RMDSZ, az ellenzéki pártok képviselői, az integrációs szervezetek és a nyu-
gati államok között folyt egyeztetéseket;

2. a belpolitikai koalícióépítés szükségességét (a szakértői tárgyalásokon képviselt 
álláspontokról);

3. a nyugati közvélemény és a belpolitikai szereplők meggyőzését szolgáló legiti-
mációs folyamatokat.

Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy a tárgyalások – amelyek eredményeként 
1996 szeptemberében aláírták az alapszerződést – mindkét fél számára a kezdeti el-
képzeléseiktől eltérően végződtek. A dolgozatban ennek feltárására is kísérletet teszek.

A magyar–román alapszerződés tárgyalásai
A dolgozatnak ebben a részében a rendelkezésre álló szakirodalom alapján áttekin-
tem az alapszerződés létrejöttének (európai) kontextusát, továbbá a külügyi iratokat 
felhasználva három szinten – a nemzetközi rendszer makroszintjén, az állam, s végül 
a csoport és az egyén szintjén – vizsgálom az azonosítható egységeknek az alapszer-
ződéshez való viszonyát. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában az 1992–
1995 közötti külügyminiszteri iratok vizsgálatakor kb. kétszáz, az alapszerződés téma-
köréhez kapcsolódó dokumentumot találtam. A források között többféle dokumentum 
fellelhető, ezek között megemlíthetők:

• feljegyzések, jelentések, beszámolók, az alapszerződés szakértői tárgyalásairól 
készült véleményezések, a különböző kormányzati szervek által összeállított 
anyagok;

• beszámolók a felsőbb szintű (államtitkári, külügyminiszteri és miniszterelnöki) 
látogatásokról;

• beszámolók a magyar–román emlékeztető tárgyalásokról;
• feljegyzések a nyugati államok és integrációs szervezetek diplomatáinak a két 

ország viszonyáról, a magyar kisebbség helyzetéről és az alapszerződés tárgya-
lásairól alkotott véleményéről,;



82 Külügyi Szemle

Szabó Tamás

• év végi követségi beszámolók (romániai áttekintés), feljegyzések a bel- és külpo-
litikáról, gazdasági fejlődésről;

• dokumentumok: az alapszerződés szövegtervezetei, külpolitikai stratégiák, kor-
mányprogram-részletek, integrációs szervezetek dokumentumai, jelentései;

• az RMDSZ és a magyar kormány levélváltásai, tájékoztatói;
• szakértők, értelmiségiek, diplomaták, államtitkárok, külügyminiszterek, mi-

niszterelnökök és államfők nyilatkozatai, véleményei.

Általános európai kontextus

Az államok közötti kétoldalú szerződések nem új instrumentumai a diplomáciatör-
ténetnek, ugyanis a 20. századi történelemben több példát is találunk a megbékélést, 
együttműködést és a jószomszédi kapcsolatok megteremtését célzó egyezményekre. Az 
első alapszerződés (Grundvertrag vagy Grundlagenvertrag) 1972 decemberében, a Német 
Szövetségi Köztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között jött létre, s új ala-
pokra helyezte a két állam viszonyát.17 A rendszerváltást követő időszakban szintén a 
németek éltek vele: a már újraegyesült Németország volt az, amely nemcsak a határait 
legitimálta ezzel a szerződésformával, de a határain kívül élő német kisebbség hely-
zetét is így igyekezett rendezni.18 Hasonló szerződést kötött a szomszédos államokkal 
Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Ukrajna és nem utolsósorban Orosz-
ország is.

Az alapszerződések által megteremtett normákat nem feltétlenül a térség államai-
nak a jószomszédi viszony kialakítására történő erőfeszítéseként kell értelmezni: fon-
tos szerepük volt bennük a nyugati gazdasági és biztonsági szervezeteknek, melyek 
kezdetben elvi szinten, később azonban deklaráltan is felhívták a kelet-közép-európai 
államok figyelmét a bilaterális kapcsolatok rendezésének fontosságára. Az első lépést 
Édouard Balladur francia miniszterelnök javaslata jelentette,19 amelyet az EBESZ pári-
zsi konferenciáján fogadtak el, 1995 márciusában, és európai stabilitási egyezményként 
ismerünk. A dokumentum nem terjedt ki az összes kelet-közép-európai államra: lénye-
gében csak arra a kilencre vonatkozott, amelyekkel vagy éppen tárgyalások folytak, 
vagy az EU már aláírta a társulási szerződést.20 Szerkezetét tekintve egy nyilatkozatból 
és egy függelékből áll; az utóbbi egy listát tartalmaz a kelet-közép-európai államok 
közötti alapszerződésekről és megállapodásokról, valamint azokról a projektjavasla-
tokról, amelyeket a PHARE-alapokból finanszíroznának.

A mi szempontunkból az egyezmény fontosabb eleme a nyilatkozat, melyben az alá-
író felek elkötelezték magukat a béke és a stabilitás megteremtése mellett (4–5. pont), 
elfogadták, hogy tiszteletben tartják az államok szuverenitását, tartózkodnak az erő-
szak alkalmazásától, s biztosítják az alapvető emberi jogokat és a kisebbségi jogokat (7. 
pont).21 Noha a dokumentumban tételesen nem szerepelt, hogy a jószomszédi viszony 
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kialakítása és a kisebbségi jogok rendezése feltételként jelenne meg a jövőbeli NATO- 
vagy EU-csatlakozásnál – az EU esetében a koppenhágai kritériumokat tekinthetjük 
mérvadónak –, a NATO bővítéséről 1995 szeptember elején megjelent tanulmány már 
kimondta: azok az országok, amelyekben etnikai viták zajlanak, vagy amelyeknek te-
rületi vitáik vannak más államokkal, kötelesek ezeket a vitákat békés úton rendezni, az 
EBESZ alapelveivel összhangban. E viták rendezése döntő tényező lehet abban, hogy 
egy államot meghívnak-e a szervezetbe vagy sem.22

E rövid kitérőt szükségesnek éreztem megtenni, ugyanis az európai kontextus isme-
rete nagyban hozzásegít ahhoz, hogy megértsük a magyar–román alapszerződés létre-
jöttének körülményeit – a tárgyalások dinamikáját, a szereplők motivációit, tárgyalási 
pozícióit és érvrendszerét –, illetve az azok alapján és a külügyminisztériumi iratok és 
a rendelkezésre álló dokumentumok figyelembevételével megállapíthassuk a szereplők 
közötti viszonyokat.

Noha az alapszerződés rövid történetének áttekintése megkövetelné az előzmények 
bemutatását, fogadjuk el kiindulópontul azt a tényt, hogy a rendszerváltást megelő-
ző időszakot – a román kommunizmus nacionalista jellegéből adódóan – a két állam 
közötti elhidegülés és az államközi kapcsolatok mélypontra zuhanása jellemezte.23 
Ezért is értékelhető pozitív fejleményként Horn Gyula akkori külügyminiszter és Ion 
Iliescu találkozója (1989. december 29.). Azonban az 1990 márciusában bekövetkezett 
marosvásárhelyi események több mint egy évre levették a napirendről a kétoldalú 
kapcsolatok helyreállításának lehetőségét, és némi előrelépésről csak az alapszerződés 
kidolgozása érdekében megindult szakértői, államtitkári és külügyminiszteri szintű 
egyeztetések kapcsán beszélhetünk. Azonban az öt évig elhúzódott diplomáciai tár-
gyalások kevés látható eredményt értek el a két állam viszonyában, a találkozók és a 
kétoldalú megbeszélések pedig számos alkalommal a másik féllel szembeni bizalom 
és kompromisszumkészség hiányát példázták.24

Az alapszerződés tárgyalásainak dinamikája,
a szereplők viszonyrendszere és tárgyalási pozíciói

A levéltári források és dokumentumok alapján jól elkülöníthetőek az alapszerződés tár-
gyalásának egyes periódusai, illetve az is, hogy az adott időszakban milyen intenzívek 
voltak a két fél közötti egyeztetések, és melyek voltak a felek által képviselt legfőbb 
álláspontok. A tárgyalások során kifejtett nézeteket és a témákkal kapcsolatos állás-
foglalást több tényező is befolyásolta, melyek egyben meghatározták az egyeztetések 
dinamikáját is. Ezek a következők:

• a belpolitikai viszonyok (a kormánykoalíció összetétele, az önkormányzati, illet-
ve a parlamenti választások időpontja);

• a magyar kisebbség helyzetének alakulása;
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• a kormányzati-külpolitikai opciók (nyugati orientáció);
• a nemzetközi környezet (a bővítési feltételek és lehetséges időpontok ismerteté-

se; az integrációs folyamat megkezdése [társulási szerződés, tagfelvételi kérelem 
stb.]).

Figyelembe véve a levéltári anyagokat és a felsorolt tényezőket, az alapszerződés tár-
gyalásának három periódusa különíthető el:

1. az előkészületek és a javaslatok ismertetése az 1991. május–1992. február közötti 
időszakban történt, amikor lezajlottak az első szakértői tárgyalások, és ismertté 
váltak az első reakciók is;

2. a konkrét tárgyalási folyamat (1992. február–1995. augusztus) kapcsán kevés ér-
demi előrelépésről beszélhetünk. A tárgyalófelek között élénk vita alakult ki a 
határok sérthetetlensége (5. cikkely) és a nemzeti kisebbségek jogainak garantá-
lása (16. cikkely) körül; 

3. az aláírás időszaka (1995. szeptember – 1996. szeptember).

Az alapszerződés előkészületei és a javaslatok ismertetése

A magyar–román alapszerződés kérdése 1991-ben került fel a bilaterális kapcsolatokban 
a napirendre: májusban a román, novemberben pedig a magyar tervezetet mutatták be 
a felek – azonban a konkrét tárgyalások csak a szakértői egyeztetések első fordulóján, 
1992. január 27–30. között kezdődtek meg.25 A Külügyminisztérium 4. Területi Főosztá-
lyának feljegyzésében,26 a szakértői tárgyalásokról készült jelentésben,27 valamint az év 
végi relációs áttekintésben28 és a tárgyalási mandátumban a felek eltérő érdekei mellett 
a tervezetek közötti fő különbségek is megjelentek.

A román tárgyalási pozíciókat leginkább a bizonyításkényszer határozta meg, 
ugyanis a kilencvenes években Románia alapvető külpolitikai prioritása az európai 
intézményekhez való közeledés volt (lásd erről az 2. számú táblázatot), a tárgyalások 
kezdeményezésével pedig igyekezett enyhíteni az ország elszigeteltségén, és egy pozi-
tívabb országimázs kialakítására törekedett. A román vezetők belpolitikai téren, a vá-
lasztók felé is igyekeztek eredményeket felmutatni – 1992-ben önkormányzati és parla-
menti választások is zajlottak –, anélkül azonban, hogy túl nagy engedményeket tettek 
volna a magyar félnek és az erdélyi magyar kisebbségnek. A kormány kétszintű játéka 
alkalmas volt arra, hogy úgy erősítse a pozícióját a külpolitika terén, hogy közben a 
belpolitikában is sikereket érjen el, de mégse vállaljon nagy kötelezettségeket a kisebb-
ségi jogok terén. Következésképp Románia abban volt érdekelt, hogy az őszi parlamenti 
választásokig aláírja az alapszerződést.

Magyarország nem volt ilyen jellegű kényszerhelyzetben: az volt számára a legfon-
tosabb szempont, hogy valóban normalizálódjanak a bilaterális kapcsolatok – aminek 
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fontos eleme volt a demokráciára és pluralizmusra épülő berendezkedés romániai ki-
építése, továbbá a kisebbségi jogi garanciák biztosítása. Cserébe Magyarország ígéretet 
tett arra, hogy a nyugati integrációs szervezetekben támogatja a román fél csatlakozását.

Ami a két fél által bemutatott szövegjavaslatokat illeti, lényeges különbségek mutat-
koztak köztük mind tartalmi, mind pedig terjedelmi szempontból. A román tervezet 
részletesen foglalkozott a területi sérthetetlenség problémájával, viszont nem tartal-
mazott a kisebbségi kérdésre vonatkozó cikkelyt, megszövegezését tekintve pedig túl 
általános volt.29 Ezzel szemben a magyar változat több konkrétumot tartalmazott, a 
területi sérthetetlenség kapcsán a helsinki záróokmányra hivatkozott, a kisebbségi cik-
kely tervezetében pedig hangsúlyozta, hogy a kérdés már nem teljességgel az adott 
ország belügye: a kisebbségeknek joguk van a saját kultúrájuk megőrzéséhez, továbbá 
oktatási, vallási és kulturális intézményrendszereket hozhatnak létre. Szintén a magyar 
javaslatban jelent meg, hogy a felek minden szükséges lépést megtesznek az asszimilá-
ció, illetve az etnikai jellegű adminisztratív vagy gazdasági megkülönböztetés leküz-
désére. Emellett a kisebbségi cikkely kitért az anyanyelven való oktatás biztosításának 
fontosságára és az anyanyelv használatának engedélyezésére (a törvényhozásban és a 
közigazgatásban is).30

Az első szakértői tárgyaláson a román delegációvezető, Ion Diaconu a kisebbségi cik-
kely megvalósítását technikai jellegű kérdésnek minősítette, s azt állította, hogy „ezzel 
a cikkellyel Magyarország a nemzetiségek jogállását igyekszik kidolgozni és rögzíteni, 
ami Bukarest számára elfogadhatatlan”.31 Ezzel szemben a határok sérthetetlenségének 
a kimondása elsőrendű fontosságú volt Diaconu és Románia számára, hiszen egyrészt 
ettől függött az ország kapcsolatainak a jövője, másrészt a közvéleményt is igencsak 
foglalkoztatta.32 A határkérdés inkább egy tárgyalási stratégia volt: az álláspont sokkal 
jobban tartható, ha a tárgyalódelegáció belpolitikai nyomásra hivatkozik.

E két cikkely tervezete – a határok sérthetetlensége és a kisebbségi garanciák kérdé-
se – vált a kétoldalú tárgyalások legvitatottabb elemévé: a tartalmukban csak többszöri 
szakértői és magas szintű diplomáciai egyeztetések után sikerült némi módosítást elérni.

Az első szakértői tárgyalásokról szóló nyilatkozatok alapján megállapíthatjuk, hogy 
a résztvevők pozitív fejleményként értékelték a megbeszéléseken történt előrelépése-
ket, mi több, Diaconu annak a véleményének adott hangot, hogy a következő szakértői 
tárgyalásokon akár véglegesíthető is a két fél szövegtervezete. Ebből is látszik, hogy 
mennyire elszántan igyekezett megfelelni a román fél a bizonyításkényszernek: kétség 
sem fér hozzá, hogy a tárgyalásokon elért eredményeket igyekeztek „hasznosítani” az 
Európa Tanáccsal és az Európai Közösséggel folytatott egyeztetések során.
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A konkrét tárgyalási folyamat

Az alapszerződés ügyében a konkrét tárgyalások az 1992. január végén megrendezett 
első szakértői megbeszélések után indultak meg, azonban a magasabb szintű nyilatko-
zatoktól eltekintve 1995-ig kevés előrelépésről beszélhetünk. Ennek okát elsősorban a 
román belpolitikában kell keresnünk. 1992 ugyanis választási év volt: februárban ön-
kormányzati, szeptemberben pedig a parlamenti választásokkal egyszerre államfővá-
lasztást is tartottak (a második fordulóra október 11-én került sor). A választások fel-
színre hozták azokat a nacionalista erőket, amelyek a leginkább igyekeztek kijátszani a 
magyar kártyát (magyarellenes hangulatkeltés, a Für Lajos és Entz Géza elleni támadás, 
külföldi propaganda-hadjárat Magyarország lejáratására),33 egyúttal pedig – a román 
célkitűzések ellenében – lehetetlenné tették az alapszerződés aláírását a parlamenti vá-
lasztások előtt. A magyar fél számára így nem volt nehéz felismerni, hogy a választáso-
kig várnia kell, mert ezzel a kormánnyal nem célravezető megkötni az alapszerződést, 
ugyanis aligha várható tőle az erdélyi magyarság problémáinak rendezése és a kétolda-
lú kapcsolatok normalizálása.34

A tárgyalásoknak ebben a szakaszában megnőtt a részt vevő felek száma: egyrészt 
megjelentek az európai integrációs szervezetek (ET, EBESZ, NATO, EK) és a nyugati 
államok,35 továbbá a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is kérte, hogy 
vonják be a szakértői megbeszélésekbe.36 Az utóbbi azonban sosem vált tényleges tár-
gyaló féllé, ezért szerepe – csakúgy, mint a nemzetközi szervezeteké és a nyugati álla-
moké – tisztázásra szorul.

Az európai integrációs szervezetek és a nyugati tagállamok az alapszerződés tárgya-
lásának kontextusában normaalkotókként jelentek meg, a román diplomácia tevékeny-
sége pedig arra irányult, hogy meggyőzze a Nyugatot: hazájuk elkötelezett a demokrá-
cia, a jogállamiság és a kisebbségi jogok megvalósulása iránt, kétoldalú kapcsolataiban 
pedig a Magyarországgal való megállapodásra és az alapszerződés aláírására törek-
szik. Ez az érvrendszer nemcsak az Európa Tanáccsal, hanem az Európai Közösséggel 
folytatott tárgyalásokon is szerepet kapott. A csatlakozás elérése érdekében a román fél 
olyan külföldi propagandaoffenzívát indított, amellyel legalább három célját kívánta 
megvalósítani. Ezek a következők voltak: Románia jó színben való feltüntetése; a nyu-
gati közvélemény megnyugtatása és félretájékoztatása a romániai magyar kisebbség 
helyzetét illetően; valamint Magyarország lejáratása, tárgyalási pozíciójának gyengí-
tése.37

Ha sikerességi kritériumként a kitűzött célok elérését tekintjük, azt állapíthatjuk 
meg, hogy a külföldi propaganda felemás, de nem lebecsülendő eredményt ért el, 
amit az önkormányzati választásokkal szoros összefüggésben álló ET-tagság ügye 
szemléltet. Egyrészt tény, hogy az 1992. februári önkormányzati választások hangula-
ta és a magyar közösséget ért jogsértések következtében Románia az ET-ben meglévő 
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különleges meghívotti státusát nem tudta teljes jogú tagságra változtatni; másrészt vi-
szont elérte, hogy a magyar diplomácia többször is „magyarázkodó” pozícióba kény-
szerült, azaz ezen a területen lehet némi eredményről beszélni.38

A magyar–román alapszerződés tárgyalásainak negyedik szereplője az RMDSZ. 
Az alapszerződés ügyében az első egyeztetések 1992. március 20–23. között zajlottak 
a magyar kormány és az erdélyi magyar kisebbséget képviselő szervezet között. Az 
RMDSZ-küldöttség budapesti látogatása során közösen kiértékelték az önkormányza-
ti választások eredményeit, és ismertették a szövetségnek a romániai őszi parlamenti 
választásokra kidolgozott stratégiáját. Az egyeztetések részeként az anyaország vezetői 
ígéretet tettek arra, hogy az erdélyi magyarságot érintő valamennyi (román–magyar) 
kétoldalú megbeszélés esetén konzultálni fognak az RMDSZ vezetőségével, a szerve-
zet pedig kidolgozza a magyar–román alapszerződés nemzetiségi cikkelyét.39 Viszont 
arról, hogy az RMDSZ milyen szerepet játsszon az alapszerződés kidolgozásában, nem 
esett szó, erre vonatkozóan az erdélyi delegáció részéről sem érkezett javaslat. Tény 
azonban, hogy a találkozót követő héten a bukaresti nagykövetség több kérdésben is 
konzultált az RMDSZ vezetőségével és meghatározó politikusaival. Ezt követően, a 
párt országos elnökségének április 10-i döntésének megfelelően, az RMDSZ levélben 
kérte a magyar és a román kormányt, hogy az erdélyi magyarság képviselőit vonják 
be az alapszerződés kidolgozásába.40 Egyúttal felhívták a figyelmet arra, hogy célszerű 
lenne a szövetséget konzultatív minőségben is meghallgatni olyankor, amikor a kor-
mányközi tárgyalások a romániai magyarság helyzetét is érintik; a levél a jól ismert 
„rólunk ne döntsenek nélkülünk” formulával zárult.41

Ezen a levélen kívül kevés dokumentumban azonosítható a szövetség érvrendszere. 
Azonban a genfi Emberi Jogi Központnak, illetve az ENSZ Kisebbségvédelmi Albizott-
ságának írt levélben – melynek tervezetét a magyar külügy készítette el – a nemzetközi 
tanácskozásokon elfogadott alapelvekre hivatkozva kérték a címzettek támogatását, to-
vábbá annak az elvárásnak adtak hangot, hogy „a kisebbségek helyzetéről maguk az 
érdekeltek is megnyilatkozhassanak”.42 A levél tartalma arra enged következtetni – és 
a vizsgált dokumentumokból is az látszik –, hogy noha az RMDSZ részt akart venni a 
tárgyalásokon, nem volt egyértelműen meghatározott az érvelése, mellyel alá tudta vol-
na támasztani kérését akár a román kormány, akár a nemzetközi szervezetek irányába. 
A szövetségnek a tárgyalásokon való részvételét, ennek fontosságát és megalapozottsá-
gát a magyar külügy „indokolta” meg.

A magyar kormány véleménye szerint az RMDSZ kérése az EBEÉ koppenhágai 
konferenciáján elfogadott elvek alapján is indokolt volt, mivel annak egyik pontja 
kitért az államok közötti együttműködés fontosságára – különös tekintettel a nem-
zeti kisebbségekre vonatkozó kérdésekben.43 De Magyarország utalt a román–német 
alapszerződésre is, melynek kidolgozásában a romániai német kisebbség is részt vett. 
Emellett a külügynek minden eszköze megvolt arra, hogy az RMDSZ tárgyaló félként 
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való meghívását ne csak a szakértői tárgyalásokon, hanem a magas rangú találkozókon 
– államtitkári és külügyminiszteri szinten – is napirenden tartsa.

A külügyminisztériumi iratokban a saját véleménye alátámasztására felhozott leg-
több érvet a román kormány részéről azonosítottam, ami azzal magyarázható, hogy 
az RMDSZ javaslata nagy ellenállást váltott ki a román kormányban és diplomáciai 
testületben – annak ellenére, hogy a magyar kormány ígéretet tett arra, hogy a tárgya-
lásokba bevonják a magyarországi románság képviselőit is. Az RMDSZ kérésére maga 
a külügyminiszter, Adrian Năstase válaszolt, elutasítva a szövetség felvetését. Szőcs 
Gézához intézett levelében kifejti:

A romániai magyar nemzeti kisebbség helyzetét érintő kérdések nem képe-
zik és nem képezhetik kormányunk és a magyar kormány közötti megbe-
szélések tárgyát. Kizárólag Románia kormányának áll módjában és köteles-
sége is a legmagasabb nemzetközi jogi normák szintjén intézkedni a magyar 
kisebbséghez tartozó személyek jogainak biztosítása és ezen kisebbség 
identitásának védelme érdekében… Valóban igaz, hogy az utóbbi két évben 
külföldről igen gyakran hangoztattak követeléseket és próbálták Románia 
kormányát a magyar nemzetiségű román állampolgárokra vonatkozó kü-
lönféle intézkedések hozatalára kényszeríteni. Ez azonban nem teremt jogot, 
és nem jelenti azt, hogy kormányunk valaha is elfogadja az állampolgárai 
sorsáért viselt felelősség – függetlenül azok etnikai származásától – mással 
való megosztását.44

Az RMDSZ tárgyaló félként való megjelenése az 1992. május 18–19. között megren-
dezett külügyi államtitkári találkozón is felmerült. Katona Tamás államtitkár felveté-
sére Teodor Meleșcanu azt mondta: „…arra nincs közvetlen lehetőség, és ellentétes a 
nemzetközi gyakorlattal, de meg kell ismerni a kisebbségek törekvéseit”.45 A román 
ellenállás a június elején lezajlott emlékeztető tárgyalásokon is megmutatkozott. Ion 
Diaconu, a román külügyminisztérium nemzetközi jogi főosztályvezetője Szőcs Fe-
rencnek a következőt mondta ezzel kapcsolatban: „Az RMDSZ képviselőinek a két or-
szág államközi szerződéséről folyó tárgyalásaiba való bevonása román oldalról alkot-
mányjogilag megoldhatatlan.” Ezt azzal indokolta, hogy a szövetség példája nyomán a 
szélsőségesek is helyet követelnének a tárgyalóasztalnál.46 A román elutasítás indok-
lásául szolgáló másik beszédes példát Mihai Enescu, a külügyminisztérium területi 
igazgatója szolgáltatta. A bukaresti magyar nagykövetség ügyvivőjével, Bitay Károllyal 
folytatott beszélgetésen Enescu kifejtette: „Ha a tárgyalásokon az RMDSZ is részt ven-
ne, az megkérdőjelezné nemcsak a kormány, de a külügyminisztérium illetékességét is, 
hogy megkülönböztetés nélkül minden állampolgárt képviseljen.” Hosszabb távon pe-
dig oda vezetne, hogy egyes nemzetközi fórumok előtt az országot nem egy hivatalos 
delegáció, hanem az RMDSZ képviselné.47
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1. táblázat
Érvek az RMDSZ-nek az alapszerződés kidolgozásában való részvételéről

Szereplő Szerepkör Érvek

RMDSZ „közvetítő”
• rólunk ne döntsenek nélkülünk;
• hivatkozás nemzetközi dokumentumokra (ezek nevesíté-

se nélkül).

Magyar 
kormány „támogató”

• a kisebbségek helyzetéről maguk az érdekeltek nyilatkoz-
zanak meg;

• az államok közötti együttműködés fontossága, különös 
tekintettel a nemzeti kisebbségekre vonatkozó kérdések-
ben (EBEÉ-konferencia);

• a román–német alapszerződés kidolgozásában részt vett a 
német kisebbség is;

• nem fogunk a kisebbségek feje fölött szerződni (a Horn-
kormányzat alatt).

Román 
kormány

„ellenző-
elutasító”

• a magyar kisebbség helyzete nem képezheti a kormány-
közi megbeszélések tárgyát;

• az állampolgárok képviselete a kormány illetékessége;
• a kisebbségi jogok védelme kizárólag a kormány hatás-

köre;
• ellentétes a nemzetközi jogi gyakorlattal;
• alkotmányjogilag megoldhatatlan;
• a szélsőségesek is helyet kérnek a tárgyalásokban.

Forrás: Saját szerkesztés, a külügyi iratok alapján.

A román elutasítás következtében az RMDSZ ténylegesen nem befolyásolhatta az 
alapszerződés munkálatait, mozgástere leszűkült, de közvetítő szerepe – a magyar kor-
mány felé, illetve az erdélyi magyarság helyzetének és jogsértéseinek megjelenítésében, 
főként a nyugati integrációs és emberi jogi szervezetek irányába – fontos tényezővé 
vált. Azonban csak egyes jelentések (pl. a Románia ET-csatlakozásáról szóló König-me-
morandum48) tartalmát tudta befolyásolni, magát a tárgyalások kimenetelét nem. Az 
RMDSZ-nek a nyugati integrációs szervezetekkel és államokkal való kapcsolatépítése 
azért volt lényeges ebben az időszakban, mert ez az intézményépítés járulékos velejáró-
ja: így tudta elfogadtatni magát a nyugati közvéleménnyel az erdélyi magyarság legitim 
képviselőjeként.49 Másrészről az RMDSZ eldöntötte, hogy ha a kétoldalú kapcsolatok-
ban nem válhat tényezővé, megpróbál minél nagyobb európai nyomást gyakoroltatni a 
román félre, hogy az rendezze a magyar kisebbség helyzetét – ebben a keretben értel-
mezhetőek az RMDSZ Friedrich Königgel folytatott tárgyalásai is.
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Ugyanakkor a magyar kormány minden eszközzel igyekezett helyzetbe hozni az 
RMDSZ-t: pl. segítséget nyújtott Tőkés László párizsi és Tokay György amerikai, továb-
bá más RMDSZ-tisztségviselők bonni vagy londoni látogatásának megszervezéséhez, 
leveleket juttatott el az illetékes nemzetközi szervezetekhez, nyugati követségekhez és 
kormányokhoz, de a külügyi találkozók alkalmával is részletesen ismertette az erdélyi 
magyarság helyzetét. Jó példa volt erre az EBESZ helsinki utótalálkozója is.50

Az alapszerződés tárgyában a szakértői tárgyalások második fordulójára csak 1993. 
január 26–28. között került sor; a felek ekkor tekintették át a magyar–román kapcsolatok 
problémáit összefoglaló emlékeztetőt is.51 A találkozó érdemi előrelépés nélkül zárult, 
viszont a román fél – akárcsak az előző alkalommal – ismét magasabb szintű egyezte-
tést javasolt.52 A szakértői tárgyalásokat követően, január 29-én, Jeszenszky Géza kül-
ügyminiszter egy értekezleten vitatta meg a részt vevő magyar diplomatákkal a ma-
gyar–román kapcsolatok aktuális kérdéseit.53 A találkozó napirendjén szerepelt többek 
között a román diplomácia propagandatevékenységének ellensúlyozása, az RMDSZ-
szel való intézményesített kapcsolatok kialakításának fontossága, a román ellenzékkel 
történő együttműködés erősítése, a román fél által javasolt magasabb szintű – államtit-
kári, esetleg külügyminiszteri – találkozó kérdése. Ez utóbbi szeptember 15–19. között, 
Jeszenszky Géza bukaresti látogatása alkalmával valósult meg.54

Az alapszerződés tárgyalásainak további dinamikáját Romániának az Európai Kö-
zösséggel (1991) és az Európa Tanáccsal (1993) aláírt társulási szerződése határozta meg. 
Attól kezdve ugyanis már nem volt teljes bizonyítási kényszerhelyzetben a román kor-
mány: a társult tagságra és a kisebbségi kérdések „példaértékű” rendezésére nemcsak 
a külügyi találkozón, hanem a nemzetközi szervezetekkel folytatott tárgyalásokon is 
hivatkozhatott.55 A magyar külügynek és az RMDSZ-nek is egyre nehezebb lett a ro-
mán külügy azon nyilatkozatainak ellensúlyozása, amelyekben az amellett érvelt, hogy 
Románia milyen kiválóan megoldotta a kisebbségi jogok rendezését.

Az Antall József halála utáni Boross-kormány hivatali ideje alatt nem került sor 
újabb tárgyalási fordulóra. Ez részint azzal magyarázható, hogy az 1993 augusztusá-
ban megtartott harmadik szakértői konzultáción készített magyar javaslatba bekerült 
az Európa Tanácsnak a kisebbségi jogokról szóló 1201/1993. számú ajánlása, s ez a tény 
még inkább megnehezítette a tárgyalások előrehaladását. Így a román fél jobbnak látta, 
ha kivárja a magyarországi választások eredményét és a kormányváltást.

Az Horn-kormányzat első éve nem hozott nagy változást a kétoldalú kapcsolatokban 
és az erdélyi magyarságnak a Budapest–Bukarest viszonyrendszerében.56 Elődjéhez hí-
ven, Horn Gyula is szorgalmazta az RMDSZ képviselőivel folytatott találkozókat, ame-
lyeken nemcsak az aktuálpolitikai kérdésekről, hanem az alapszerződéssel kapcsolatos 
tárgyalásokról is konzultáltak. Ezeken a konzultációkon és egyeztetéseken fontos sze-
repet játszott Tabajdi Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára, aki nem-
egyszer a közvetítői szerepet is magára vállalta.57
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2. táblázat
Románia és Magyarország csatlakozása

az európai gazdasági és biztonsági szervezetekhez

Szervezet Románia Magyarország

Csatlakozási/
tagfelvételi kérelem

Tagfelvétel
időpontja

Csatlakozási/
tagfelvételi kérelem

Tagfelvétel
időpontja

Európa 
Tanács 1991. december 16. 1993. október 7. 1989. november 14–16. 1990. november 6.

NATO 2002. november 21.
(meghívás) 2004. március 29. 1997. július 8–9.

(meghívás) 1999. március 12.

Európai 
Unió 1995. június 22. 2007. január 1. 1994. április 1. 2004. május 1.

OECD 2012 1993. december 1996. május 7.

Forrás: Saját szerkesztés.

Az első magasabb szintű találkozó 1994. szeptember 5-én zajlott, Budapesten: ma-
gyarországi útján Teodor Meleșcanu külügyminiszter Göncz Árpád köztársasági el-
nökkel, Horn Gyula miniszterelnökkel és Kovács László külügyminiszterrel is tárgyalt. 
A megbeszélések során a magyar fél jelezte, hogy hajlandók elfogadni a határklauzulá-
ra vonatkozó román javaslatot, de ragaszkodnak a kisebbségi jogok garantálásához, így 
az alapszerződést egy kisebbségvédelmi megállapodás egészíthetné ki.58

A kisebbségvédelmi megállapodás a külügyminisztériumi találkozót követő em-
lékeztetőben és a szakértői tárgyalások következő fordulójának napirendjén is szere-
pelt,59 azonban a román fél elutasított az alapszerződés kisebbségi cikkelyén kívüli 
bármilyen, a kisebbségekre vonatkozó megállapodást. Arra hivatkozott, hogy egy ilyen 
kiegészítéssel az alapszerződés egy kisebbségi szerződés funkcióját töltené be. A ki-
bontakozódott vitában a román delegáció vezetője, Dumitru Ciaușu azzal érvelt, hogy 
a kisebbségi kérdést a kormányoknak a saját kompetenciájukban kellene megoldaniuk. 
Egyúttal emlékeztette a magyar felet arra, hogy annak „kívánságlistája” – a kisebbségi 
cikkelyben szereplő jogosítványok biztosítása – nem számíthat megértésre a román kor-
mány részéről, de még kevésbé fogadná el azt a román parlament és a közvélemény.60  

Szénási György válaszában leszögezte: „Szemben a román tévhittel, Európa nem alap-
szerződést vár a két országtól, hanem jószomszédi kapcsolatokat és feszültségmentes 
partneri viszonyt. Ennek megteremtésében jó eszköz lehet az alapszerződés.”61 A ki-
sebbségi cikkellyel kapcsolatosan pedig megjegyezte, hogy annak elhagyását a magyar 
fél is elfogadhatónak tartaná: „az alapszerződésben való rögzítése fölösleges is lenne 
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abban az esetben, ha a szerződő felek kormányai már meghozták volna azokat az intéz-
kedéseket, melyek az illető országok nemzeti kisebbségeinek megfelelnek”.62

A következő, 1995. február és április között megtartott négy tárgyalási fordulóra sem 
annyira a két félnek a feltétlen megegyezésre irányuló törekvéséből került sor, sokkal 
inkább a nyugati nyomásnak köszönhető. Ugyanis az EBESZ március 20–21-én tartott 
párizsi konferenciáján a résztvevők elfogadták az európai stabilitási egyezményt, és 
különösen a román fél igyekezett elismerést és „jó pontokat” szerezni a nyugati álla-
moktól – annál is inkább, mert a román kormány az EU-tagság iránti hivatalos kérelem 
benyújtására készült.63 Az egyezmény aláírásának időpontjáig a román és a magyar fél 
között négy szakértői tárgyalás is zajlott, de csak a határklauzuláról szóló cikkelyt sike-
rült véglegesíteni, a kisebbségi cikkely ügyében kevés előrelépés történt. Az csak nehe-
zítette a helyzetet, hogy a Határon Túli Magyarok Hivatalának (HTMH) felkérésére a 
magyar fél e szakértői egyeztetések során mutatta be a kisebbségi megállapodást.64 En-
nek következtében a tárgyalásokon történt előrelépések nem vezethettek megegyezésre 
a Stabilitási Egyezmény aláírásáig, ahogy az megtörtént a magyar–szlovák alapszer-
ződés esetében. Azonban ettől kezdve egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy – amint azt a 
NATO bővítéséről fentebb idézett tanulmány explicite kimondja – a kelet-európai álla-
mok integrációjának feltétele a jószomszédi viszonyok rendezése, ami pedig az állam-
közi alapszerződések aláírásának és a felek megegyezésének szükségességét jelentette.

Míg a kül- és szomszédságpolitika terén a Horn-kormányzat a folytonosságot igye-
kezett képviselni, addig az alapszerződés tárgyalásain tanúsított, megegyezésre hajló 
„magatartása” a belpolitika szintjén megosztotta a parlamenti pártokat. Azzal egy idő-
ben, hogy szorgalmazta a szakértői tárgyalások folytatását, egy belpolitikai konfliktust 
is felvállalt az akkori magyar ellenzék (FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség, Magyar 
Demokrata Fórum, Független Kisgazdapárt, Kereszténydemokrata Néppárt, Magyar 
Demokrata Néppárt) képviselőivel, akik azzal támadták, hogy a kormány elkötelezet-
tebb az integráció, mint a kisebbségi jogok rendezése mellett. A viták eredményeként 
pedig megbomlani látszott a külpolitika hármas prioritásáról létrejött konszenzus. Ez-
zel magyarázható a FIDESZ lépése is: a párt nemcsak nyilatkozatok szintjén fejezte ki 
a kormány szomszédságpolitikája iránti nemtetszését, de március 10-én ki is vonult az 
alapszerződést tárgyaló parlamenti albizottságból, az aláírás előtt álló magyar–szlovák 
alapszerződéssel szembeni tiltakozásként. A magyar–szlovák alapszerződés aláírása 
utáni időszakban sem normalizálódott a kormány és az ellenzék viszonya, a magyar–
román alapszerződés tárgyalásainak folytatásával pedig tovább mélyült az ellentét.65

E folyamat keretén belül 1995 nyarán lezajlott még egy szakértői tárgyalás és egy 
külügyminiszteri találkozó is, lényegesebb eredmények nélkül. Az alapszerződés 
körüli patthelyzetet az integrációs szervezetek diplomatái igyekeztek feloldani, akik 
kitértek arra a tényre is, hogy Románia komoly lépéshátrányban van, nemcsak az át-
alakulás és az átmenet, hanem a szomszéd államokkal való megegyezés tekintetében 
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is.66 A román fél egy diplomáciai szempontból kreatívnak tűnő gesztussal rukkolt elő: 
Iliescu elnök augusztus 30-án, a második bécsi döntés 55. évfordulóján tartott megem-
lékezésen a Magyarország és Románia közötti történelmi megbékélésre vonatkozó kez-
deményezéssel állt a nyilvánosság elé, szoros párhuzamot vonva az országaink közti és 
a francia–német megbékélési folyamat között. Iliescu indítványa azonban több okból 
is szöges ellentétben állt a nyugat-európai megbékélés szellemével. Egyrészt maga az 
előterjesztés időpontja (az évforduló) sem utalhatott a megbékélésre, ugyanis a bécsi 
döntés Románia számára Észak-Erdély elvesztését és belső migrációt eredményezett. 
De a beszéd a tartalmát tekintve is ellentmondást jelentett, ugyanis Iliescu a történelmi 
visszapillantásban többször utalt a horthysta Magyarország által elkövetett bűnökre, 
továbbá a kilencvenes évek magyarországi viszonyaira, amelyben a vezető politikusok 
irányítani akarják a szomszédos államok magyar közösségét, vagy azok védelmezői-
ként, képviselőiként akarnak fellépni. A kisebbségi kérdés rendezésével kapcsolatban 
továbbra is a jól ismert álláspontját ismételte meg: az az országban a legmagasabb euró-
pai normák szerint biztosított, és nem képezheti tárgyát a magyar féllel folytatandó tár-
gyalásoknak.67 Iliescu kezdeményezése csakhamar jelentős propagandaeszközzé vált 
– annál is inkább, mert szeptember 3-án jelent meg a már említett NATO-tanulmány –, 
a legfontosabb célja pedig a román diplomácia kezdeményezőként való feltüntetése és 
annak az állításnak a bizonygatása volt, hogy Románia mindent megtesz a két ország 
közötti viszonyok rendezéséért.68 A megbékélési javaslat időzítése egy másik szempont-
ból is figyelemre méltó: előkészítette Iliescu szeptember végi amerikai látogatásának a 
kommunikációját, így az elnök a külvilág – főleg az Egyesült Államok – felé nagyobb 
meggyőzőerővel tudta Romániának a kétoldalú kapcsolatok javítása iránti elkötelező-
dését hangoztatni.

A szerződés aláírása

Noha 1995 szeptembere után még egy évnek kellett eltelnie a magyar–román alapszer-
ződés aláírásáig, a többször idézett NATO-tanulmány már kiemelte a két fél közötti 
megegyezés szükségességét, ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy az észak-atlanti szerve-
zet ki szeretné terjeszteni a határait, és tagjai közé újabb, kelet-közép-európai államokat 
fog meghívni.

Ami a két állam viszonyát illeti, a fő kérdés az volt, melyikük hajlamosabb a komp-
romisszumra, áll el az addigi követeléseitől, és fogadja el a másik javaslatát. Erre a 
megegyezésre diplomáciai szinten még kevés jel mutatkozott, mert Iliescu megbékélé-
si nyilatkozata alapján a román külügy három dokumentumtervezetet is átadott a ma-
gyar félnek a soron következő szakértői tárgyalásokon. Így a hangsúly arra helyező-
dött át, hogy mi lesz e dokumentumok státusa, és az mennyiben fogja befolyásolni az 
alapszerződésről addig folytatott tárgyalások további menetrendjét.69 A rendelkezésre 



94 Külügyi Szemle

Szabó Tamás

álló forrásokból láthatjuk, hogy a két fél véleménye 1995 végéig igencsak megoszlott e 
három dokumentum tartalmáról és státusáról is, főleg ami a kisebbségi cikkely tartal-
mát illeti. Ugyanakkor egyik fél sem szeretett volna lemaradni a NATO bővítésének 
első köréről, így fenntartották annak a látszatát, hogy készek a tárgyalások folytatásá-
ra. Ebben a kontextusban értelmezhetők Somogyi Ferenc közigazgatási államtitkár és 
Marcel Dinu külügyi államtitkár tárgyalásai is.70

A külügyi iratok 1996-os, ide vonatkozó dokumentumai nem elérhetőek, így a felek 
tárgyalási pozícióit nem rekonstruálhatjuk, csak a sajtóanyagok alapján kísérelem meg 
felvázolni az alapszerződés aláírásához vezető legfontosabb lépéseket és azok belpoli-
tikai következményeit.71

A tárgyaló felek közötti egyeztetések és a tárgyalások dinamikájában nem történt 
változás, ugyanis több alkalommal is tárgyalóasztalhoz ültek a szakértők, míg a ma-
gyar kormány és az RMDSZ közötti egyeztetések rendszeressé váltak. Azonban a ma-
gyar és a román külügy viszonyában annyi változás történt, hogy az integrációs szer-
vezetek és a nyugati államok egyre több megbeszélést és tárgyalást szorgalmaztak, ami 
arra enged következtetni, hogy fokozatosan nőtt az alapszerződés aláírására vonatkozó 
nyugati nyomás.72 Ez nyilvánvalóvá vált a NATO képviselőinek a nyilatkozataiból is, 
akik a két ország csatlakozási esélyeit az alapszerződés aláírásával hozták összefüggés-
be, illetve Nicholas Burns, az amerikai külügyminisztérium sajtószóvivőjének a nyilat-
kozatából, aki – megismételve egy magas rangú washingtoni illetékes szavait – a felek 
tudomására hozta, hogy az Egyesült Államok nem támogatja a nemzeti kisebbségek 
területi autonómiára vonatkozó igényeit.73

Az alapszerződés kérdése belpolitikai szinten mindkét országban megosztotta a par-
lamenti pártokat, ez azonban más-más törésvonalak mentén történt.74 Magyarországon 
a kormány és az ellenzék közti, már említett vita tovább fokozódott, ez azonban érdemi 
módon nem tudta befolyásolni a hivatalos álláspontot. Az ellenzék a FIDESZ memo-
randumát tekintette irányadónak a kormánnyal szembeni vitában: annak figyelembe 
vétele nélkül ugyanis elhibázott lépésnek tartotta a szerződés aláírását.75 Az ellenzéki 
képviselők utolsó lépésként minden eszközt felhasználtak arra – pl. találkozókat szer-
veztek az RMDSZ-szel, Lezsák Sándor erdélyi körútra indult –, hogy minél nagyobb 
koalíciót alakítsanak ki az alapszerződés aláírását szorgalmazó kormánnyal szemben. 

Érdekes módon, Romániában az alapszerződés kapcsán nem a kormány és ellenzéke 
közötti vita, hanem a mérsékelteknek és a radikálisabb vonal követőinek az ellenté-
te vált meghatározóvá.76 A Nagy-Románia Párt és a Román Nemzeti Egységpárt több 
képviselője élesen bírálta a külügyminisztert és az államfőt, amiért azok engedménye-
ket tettek a magyar félnek és az RMDSZ-nek.77 Bár az ottani szélsőséges pártoknak sem 
sikerült érdemben befolyásolniuk az alapszerződés tartalmát, a bírálatok alkalmasnak 
bizonyultak arra, hogy a román fél azzal is indokolja az RMDSZ-nek mint tárgyaló 
félnek a mellőzését az alapszerződés tárgyalásai során.
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A nyár folyamán, július 4–5. között a Miniszterelnöki Hivatal és a HTMH által szer-
vezett találkozón vettek részt a kormány, a parlamenti pártok és a határon túli ma-
gyar szervezetek képviselői. A sokat ígérő csúcstalálkozó záródokumentumában leszö-
gezték, hogy mind az anyaország, mind a nemzet jövője szempontjából meghatározó 
fontosságú a mielőbbi euroatlanti integráció, és összehangolt támogatásban részesítik 
a szomszédos országokban élő magyar közösségek autonómiatörekvéseit.78 A döntés 
következménye azonban az lett, hogy a pártok között felbomlott a külpolitika hármas 
prioritásáról addig meglévő konszenzus.

A soron következő események, amelyek a magyar kormány irányváltásaként értel-
mezhetők, az alapszerződés megszövegezésében a szakértői szintű egyeztetések befe-
jezését jelentették: előbb a magyar miniszterelnök nyilatkozott arról, hogy a magyar–
román alapszerződés létrejöttének küszöbén állnak, majd az augusztus 13–14. között 
Bukarestben megrendezett államtitkári találkozó résztvevőinek megnyilvánulásából is 
kiderült, hogy elhárultak az alapszerződés előtt álló akadályok, így a két ország hama-
rosan aláírja azt. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy megegyezés született az Európa 
Tanács 1201. sz. ajánlása kapcsán is, melyet a román fél addig folyamatosan elutasított.79 
A szerződés mellékletébe végül bekerült ugyan a dokumentum, de egy úgynevezett 
szűkítő megjegyzést is fűztek hozzá,80 amely lényegében korlátozta az ajánlásban a 
kollektív jogokra vonatkozóan megfogalmazott kitételt, és explicite kimondta, hogy az 
nem vonatkozik az etnikai alapú területi autonómiára.

A románokkal való kompromisszumra törekvő álláspontján az RMDSZ és a hazai 
ellenzék részéről érkezett kezdeményezések ellenére sem változtatott a magyar kor-
mány. Előbb az RMDSZ küldöttsége vázolta a Horn Gyulánál tartott megbeszélésen az 
alapszerződés kapcsán a kisebbségi cikkely szűkítő jellegét és a dokumentum egyéb 
hiányosságait (pl. az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása), de eredménytelenül.81 
A magyar ellenzék pedig a szeptember 3-i parlamenti vitán igyekezett jobb belátásra 
bírni a kormánypártokat, ám azok elvetették az indítványát. Így a végleges szöveg el-
készülte után, szeptember 16-án, Horn Gyula és Nicolae Văcăroiu Temesváron aláírta a 
magyar–román alapszerződést.82

A tárgyalások dinamikájának és a felek tárgyalási pozícióinak figyelembevételével 
az alapszerződés létrejötte egy négypólusú viszonyrendszerben értelmezhető, melyben 
a fő aktorok: Magyarország, Románia, az RMDSZ, továbbá az integrációs szervezetek 
és a nyugati államok. Ezt a következő ábra szemlélteti:

2. ábra
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Alapszerződés: szereplők, folyamatok, funkció

Forrás: Saját szerkesztés, a külügyi iratok alapján.

A magyar kormány mindig is kitüntetett szerepet szánt a határon túli magyarság-
nak, és a kétoldalú kapcsolatok alakulásától azt várta, hogy a későbbikben majd érdem-
ben tudja befolyásolni az erdélyi magyar kisebbség helyzetét és jogérvényesítését. Az 
erdélyi magyarság követeléseit igyekezett az egyeztetések során napirenden tartani, 
így teljes mértékben támogatta az RMDSZ azon kérését, hogy őket is vegyék be az alap-
szerződésről folytatott tárgyalásokba. Emellett támogatta a Szövetséget a külkapcso-
latok építésében és abban a törekvésében is, hogy az a nyugati államok és integrációs 
szervezetek irányába megjelenítse a kisebbségi problémákat. Ezen a téren a Horn-kor-
mányzat sem akart változást, de azzal, hogy fokozatosan az integráció kérdését tekin-
tette elsődlegesnek a kisebbségi jogokkal szemben, a kormány és az RMDSZ, továbbá 
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a kormány és az ellenzék között éles ellentétek alakultak ki. Mivel azonban az MSZP–
SZDSZ-kormánynak megvolt a ratifikációhoz szükséges többsége, nem kényszerült 
arra, hogy figyelembe vegye az ellenzék követeléseit. Következésképp ők érdemben 
nem befolyásolhatták az alapszerződés tartalmát és elfogadásának feltételeit.

A kormány és az ellenzék közötti vitának azonban mélyreható következményei let-
tek, ugyanis a rendszerváltás utáni Magyarország politikatörténetében ez volt az első 
olyan eset, hogy az erdélyi magyarság státusának kérdése mélyen megosztotta a politi-
kai elitet. A kormány–ellenzék viszonya a státustörvény körül kibontakozó vita követ-
keztében a nemzeti–integrációs dimenzió mentén tovább polarizálódott, egyúttal pedig 
a jobboldal megerősödését eredményezte.83

Az alapszerződést előkészítő tárgyalások során a magyar kormánynak folyamatosan 
meg kellett küzdenie a román propagandával, illetve ellensúlyoznia kellett azt. A kül-
ügyi iratok bizonyítják, hogy a román fél rendszeresen dezinformálta a nyugat-euró-
pai államok követségeit, mind a magyar–román viszonyt, mind az erdélyi magyarság 
helyzetét illetően. Ennek következtében a magyar fél többször kényszerült védekező és 
magyarázkodó pozícióba az integrációs szervezetekkel szemben.

A kétoldalú kapcsolatokban Magyarország, noha – a demokratizálódás és a gaz-
dasági átmenet tekintetében is – lépéselőnyben volt Romániával szemben, nem tudta 
akaratát teljességgel érvényesíteni. Azonban ez nem feltétlenül a magyar diplomácia 
számlájára írható (bár sok esetben valóban nehezen tudta ellensúlyozni a román kül-
ügy külföldi propagandatevékenységét), hanem sokkal inkább azzal a ténnyel magya-
rázható, hogy a NATO biztonságpolitikai célkitűzései felülírták, illetve módosították a 
magyar nemzeti érdekeket: az alapszerződés aláírásával a kormány a határon túli ma-
gyarság problémáinak kezelése helyett az integrációt tette fő külpolitikai célkitűzésévé.

A román fél tárgyalási pozíciójából és érvrendszeréből az állapítható meg, hogy 
csak a deklaratív vagy a nyilatkozatok szintjén megmaradó jószomszédi viszonyok 
kialakításában volt érdekelt, a két állam közötti megbékélésben és a magyar kisebb-
ség helyzetének rendezését illetően nem. Erre nagyon jó példával szolgál az ET-csatla-
kozás utáni időszak is, amely azt mutatja, hogy Romániának nem volt tényleges célja a 
normatranszfer, ehelyett a külföld felé olyan látszatmegoldásokban és kezdeményezé-
sekben volt érdekelt, amelyek hozzájárulhattak Románia országimázsának javításához, 
de alapjában véve nem hoztak változást a kisebbségi jogok terén.

Annak elutasítása, hogy az RMDSZ tárgyalófélként vegyen részt a megbeszéléseken, 
szintén ebből a hozzáállásból ered: a román fél a kétoldalú kapcsolatokban és a belpoli-
tikában egyaránt igyekezett gyengíteni a párt szerepét, „leszámolni vele”, viszont több 
találkozót és megbeszélést is tartottak az RMDSZ, illetve Ion Iliescu, Adrian Năstase, 
Nicolae Văcăroiu és Teodor Meleșcanu között. E tárgyalásokkal a Nyugat irányába iga-
zolni tudta, hogy fenntartja a párbeszédet, és igyekszik megoldást találni a magyar 
közösség problémáira.
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Mivel a román kormány tudatában volt annak, hogy a kétoldalú kapcsolatokban 
Magyarország leginkább a magyar kisebbség helyzetének javításáért száll síkra, az 
alapszerződés tárgyalásain a határok sérthetetlenségének felvetésével olyan álvitát 
folytatott, amellyel – főleg az uniós országok, az USA és az integrációs szervezetek 
szempontjából – semlegesítette a kisebbségi kérdést: ez pedig a tárgyalások többéves 
elhúzódását vonta maga után. Putnam modellje alapján azt mondhatjuk, hogy a ha-
tárok sérthetetlensége és a kisebbségi kérdés rendezése részben kívül esett a másik fél 
nyerési halmazán. Ennek áttekintését az alábbi ábra szemlélteti.

3. ábra84

A nyerési halmazok viszonya a két vitatott kérdésben
HUmax    ROmin  HUmin             ROmax
[    , [     ,         ,      ]            ,                   ]

            HUkj     ROhs

Az ábrán jól látható, hogy Magyarország nyerési halmazán (a HUmax  és HUmin közötti 
tartomány) részben kívül esik a román félnek a határok sérthetetlenségére vonatkozó 
javaslata (ROhs). Ugyanígy Románia nyerési halmazán (a ROmax és ROmin közötti tarto-
mány) részben kívül esik a kisebbségi jogok rendezésének kérdése (HUkj).  A modellben 
a két vitás kérdés azért esik csak részben a nyerési halmazon kívül, mert azokat a másik 
fél nem teljességgel, hanem csak részleteiben utasította el. Ennek alapján elmondhat-
juk, hogy a tárgyaló felek közötti megegyezésre csak azt követően kerülhetett sor, hogy 
mindkét fél engedett az előzetes elvárásaihoz képest, s a vita alapjául szolgált kérdések 
bekerültek a nyerési halmazok részleges átfedésének tartományába.

A külpolitika szintjén Románia a belpolitikai realitásait, a politikai és gazdasági 
átmenet terén elért eredményeit nagy nehézségek árán tudta a Nyugat irányába „ki-
kozmetikázni”. Emellett folytonos bizonyításkényszerben volt, s agresszív propagandát 
folytatott. Egyrészt igyekezett biztosítani a nyugati államokat arról, hogy elkötelezett 
a kisebbségi jogok rendezését illetően, másrészt viszont annak érdekében, hogy lépés-
előnyre tegyen szert, minden eszközzel Magyarország sarokba szorítására, az integrá-
ciós szervezetek és a nyugati államok előtti lejáratására törekedett.

Az integrációs szervezetek és a nyugati államok normaalkotókként jelentek meg a 
magyar–román viszonyban, fő céljuk az volt, hogy stabilizálják a volt kommunista ál-
lamok rendszerváltás utáni kétoldalú kapcsolatait, ami a nyugati biztonsági és gazda-
sági szervezetek által támasztott csatlakozási feltételek között is szerepelt. Az integrá-
ciós szervezetek szoros kapcsolatban álltak a két ország külügyminisztériumával és 
diplomáciai testületével, azok közvetítésével pedig az RMDSZ-szel is. Céljuk az volt, 
hogy értékeljék az államoknak a kétoldalú kapcsolatok rendezésére tett erőfeszítéseit. 
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Így azonnal tudomást szerezhettek és intézkedhettek, ha visszalépéseket tapasztaltak 
az ország jogrendjében vagy akár a bilaterális kapcsolatokban. A tárgyalások dinami-
kájának elemzésekor a jelentős nyugati részvétel arra is választ ad, hogy az integrációs 
szervezetek miként befolyásolták a kelet-közép-európai államokat – köztük Románia 
és Magyarország külpolitikai opcióit –, ami utólag lehetővé tette a NATO- és az EU-
csatlakozást.

Az alapszerződés tárgyalásainak ideje egyben az RMDSZ külkapcsolat-építésének 
az időszaka is, ugyanis a Szövetség ekkor épített ki tényleges kapcsolatot nemcsak az 
integrációs intézmények képviselőivel, de az európai kisebbségi és emberjogi szerveze-
tekkel is. A kapcsolati tőke a tárgyalások folyamán vált igazán fontossá, mivel a kiala-
kított csatornákon keresztül az RMDSZ meg tudta jeleníteni a kisebbségi problémákat, 
amelyeket a román fél nem volt hajlandó rendezni.

Mivel a román fél elutasította az RMDSZ részvételét az alapszerződés szövegének 
kidolgozásában, a szövetségnek ebben az időszakban csekély érdekérvényesítési po-
tenciálja volt. Hiába folytatott intenzív tárgyalásokat a magyar féllel – akiktől minden 
támogatást megkapott –, nem válhatott tárgyalóféllé. Következésképp az RMDSZ veze-
tői számára világossá vált, hogy:

• államközi szinten, a kisebbségi problémák megjelenítését illetően, szűk mozgás-
tere van;

• képtelen felvenni a román propagandával a küzdelmet, és azt a különböző 
nemzetközi fórumokon ellensúlyozni: ehhez Magyarország segítsége elenged-
hetetlen;

• az erdélyi magyarság autonómia igényének nem tud nemzetközi támogatást 
szerezni, ugyanis éppen az Egyesült Államok az, amely a legkevésbé támogatja 
a kelet-közép-európai kisebbségek autonómiaigényét, míg az integrációs szerve-
zetek döntően az alapvető emberi jogok biztosításában és a stabilitás fenntartá-
sában érdekeltek, s e két feltételnek Románia eleget tud tenni.

Mindez az RMDSZ számára nyilvánvalóvá tette, hogy az alapszerződés aláírását 
követő időszakban a nyugati közvélemény irányába folyamatosan meg kell jelenítenie 
a magyarkérdést, továbbá jól kell „egyensúlyoznia” Budapest és Bukarest között, mert 
alapjában véve a magyar fél a kisebbségi kérdésekben nem tud nyomást gyakorolni 
Romániára. Hosszabb távon, noha számíthat a budapesti kormányzatok támogatására, 
a bukaresti alkuk lesznek a meghatározóak az erdélyi magyarság jogérvényesítését 
illetően.
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Következtetések
Tanulmányomban a magyar–román alapszerződés tárgyalásainak áttekintésére és a 
tárgyalófelek közötti viszonyok bemutatására tettem kísérletet. Az alapszerződéssel 
kapcsolatos egyeztetések elméleti modellezésére Robert D. Putnam kétszintűjáték-
elméletét alkalmazva feltártam, hogy a tárgyalások során a bel- és a külpolitika miként 
fonódott össze, a kétszintű játék pedig milyen hatással volt a tárgyalások dinamikájára 
és a szereplők érvrendszerére. A külügyminisztériumi iratok alapján megállapítható, 
hogy az alapszerződés tárgyalásai nem minősülnek tökéletes kétszintű játéknak: noha 
a tárgyalófelekre mindkét országban belpolitikai nyomás nehezedett – főleg a parla-
menti pártok részéről –, alapjában véve nem az határozta meg az érvrendszerüket és 
magát a szerződés aláírását sem. Az alapszerződés esetében az integrációs szervezetek 
és a nyugati államok részéről érkező nyomásgyakorlás – tehát külső tényező – volt a 
meghatározó.

A tárgyalások eredményeiről elmondható, hogy Magyarország nem tudta teljes 
mértékben érvényesíteni az érdekeit, ugyanis a NATO bővítése korlátozta az érdek-
érvényesítési képességét Romániával szemben. Ez egy olyan alapszerződés aláírását 
eredményezte, amelyet több szempontból is kifogásolt a magyar ellenzék és az RMDSZ. 
Magyarországgal szemben Románia diplomáciai sikerként könyvelhette el az aláírást, 
ugyanis nem tett nagy engedményeket a magyar félnek, s nem kellett engednie az 
RMDSZ követeléseinek sem, és alapjában véve kevés belpolitikai kötelezettségválla-
lással tudott nagy eredményeket felmutatni külföldön. Az integrációs szervezetek és 
a nyugati államok normaalkotókként jelennek meg ebben a viszonyrendszerben, az 
alapszerződés instrumentumával pedig megteremtették a stabilitás feltételeit térsé-
günkben, ami végső soron lehetővé tette az integrációt a kelet-közép-európai államok 
számára.

Az RMDSZ-nek a tárgyalások folyamata az intézményesülés és a külkapcsolatok 
építésének az időszakát is jelentette, melynek során szembesülnie kellett azzal, hogy 
államközi szinten nem önálló tényező, és jól kell egyensúlyoznia Budapest és Bukarest 
között. Ugyanis bármennyire jó kapcsolatokat ápol a magyar kormánnyal, hosszabb 
távon az erdélyi magyarság jövőjét a bukaresti alkuk fogják meghatározni.

A levéltári források alapján megállapítható, hogy az alapszerződés aláírásának fo-
lyamata a két ország viszonyában egy rendkívül ellentmondásos időszak volt, amely 
alapjában véve deklarálta és megalapozta a jószomszédi kapcsolatokat, de ezzel egy 
időben levette a napirendről a történelmi megbékélés lehetőségét, mert olyan látszat-
rendezést irányzott elő a két állam viszonyában, ahol a felek a továbbiakban körültekin-
tő módon kerülték a megosztó vagy éppenséggel vitásnak tűnő kérdéseket.
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Anghel, Constantin Petcu. A tárgyaláson a nagykövetség részéről jelen volt Rudas Ernő nagykövet, 
továbbá Péter László, Bitay Károly, Csikós Imre, Székely Levente.

52   „Jelentés a magyar–román kapcsolatok problémáit összefoglaló Emlékeztető áttekintéséről, 
valamint a magyar–román alapszerződés-tervezet szakértői tárgyalásának második fordulójáról, 
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1993. január 26–28.”. MNL OL, Külügyminisztérium, TÜK-iratok, XIX-J-1-J, tételszám 128-14, 34 D, 
41/3, 2–3.

53 Az értekezleten részt vett Kodolányi Gyula államtitkár, Zalatnay István, a HTMH elnökhelyettese, 
Kelemen András államtitkár, Bába Iván és Peisch Sándor helyettes államtitkár, Herman János, Kéry 
György és Szőcs Ferenc főosztályvezető, valamint Oberfrank Ferenc, a kabinet munkatársa.

54 Ennek vélhetően az lehetett a célja, hogy a Nyugat irányába jelzésértékű legyen, holott köztudott 
a diplomáciában, hogy a tényleges munka a szakértői tárgyalásokon történik, a megegyezést 
deklaráló dokumentumot szokás magasabb (államtitkári, külügyminiszteri, miniszterelnöki) 
szinten aláírni. Ebből is látszik, hogy a román fél inkább hajlott a látszatrendezésre, amit a magyar 
fél nagy nehézségek árán tudott ellensúlyozni.

55 Érdemes említést tenni a június 12-i Markó–Iliescu-találkozóról, amelyen az RMDSZ vezetője 
a magyarság aktuális problémáit igyekezett az államelnökkel megbeszélni. Iliescu az „ET-
elvárásokkal összefüggésben kijelentette: Románia a kisebbségi jogok biztosítása terén a 
világviszonylatban is élen jár…”. Az ET-csatlakozás kapcsán pedig elmondta: „az ET-nak legalább 
akkora szüksége van Romániára, mint Romániának az ET-ra”. „Markó Béla látogatása Iliescunál, 
1993. június 12.”. MNL OL, Külügyminisztérium, TÜK-iratok, XIX-J-1-J, tételszám 128-27, 51 D, 
1904/1, 1–2.

56 A források alapján megállapíthatjuk, hogy a hivatalba lépő Horn-kormány nemzetiségpolitikájában 
1996-ig csekély változás történt, a szakértői szintű tárgyalásokon kevés jel mutatkozott arra, hogy 
az integráció élvezne elsőbbséget az erdélyi magyarok helyzetének rendezése előtt. Azonban, ha az 
alapszerződés aláírása körül kialakult helyzetet tekintjük mérvadónak – ahogyan ezt több szerző 
megjegyzi –, az integráció volt az, amely prioritást élvezett.

57 „Feljegyzés Tabajdi Csaba és az RMDSZ küldöttségének megbeszéléseiről a magyar–román 
alapszerződés tárgyában, 1994. június 19.”. MNL OL, Külügyminisztérium, TÜK-iratok, XIX-J-1-J, 
tételszám 128-1, 35 D, 1050/1, 1–5.

58 „Gyorsjelentés Teodor Meleșcanu román külügyminiszter hivatalos budapesti látogatásáról, 1994. 
szeptember 7.”. MNL OL, Külügyminisztérium, TÜK-iratok, XIX-J-1-J, tételszám 128-13, 46 D, 2528/6, 
1–3.

59 A szakértői tárgyalásokat a két külügyminisztérium nemzetközi jogi főosztályának vezetője, 
Dumitru Ciaușu és Szénási György vezette. A találkozóról készült jelentés megemlíti, hogy a 
magyar tárgyaló delegációban helyet kapott volna a Magyarországi Románok Szövetségének 
az elnöke, Petrusán György is, ehhez azonban a román delegáció nem járult hozzá. „Jelentés a 
magyar–román szakértői konzultációkról. 1994. november 16–17.”. MNL OL, Külügyminisztérium, 
TÜK-iratok, XIX-J-1-J, tételszám 128-123, 45 D, 1650/5, 1.

60 Uo., 1650/5, 4.
61   Uo. 4.
62   Uo. 5.
63 Román részről a hivatalos csatlakozási kérelem benyújtására 1995. június 22-én került sor. A 

román fél itt is lépéshátrányban volt, ugyanis Magyarország már 1994. április 1-jén benyújtotta 
a sajátját. Románia tagfelvételi kérelmét Teodor Meleșcanu külügyminiszter az EU-ügyekért 
felelős miniszternek, Michel Barniernek adta át. Az eseményen elhangzott, hogy „Franciaország 
általános politikai támogatásáról biztosította Románia felkészülését a jövőbeni tagságra, Barnier 
megemlítette a francia és a román nép hagyományos kapcsolatait és barátságát, és üdvözölte a 
román vezetés elkötelezettségét, politikai voluntarizmusát, mellyel a 2000. évet tűzték ki Románia 
EU-csatlakozása remélt határidejeként.” „Románia EU-csatlakozási kérelme, 1995. június”. MNL 
OL, Külügyminisztérium, TÜK-iratok, XIX-J-1-J, tételszám 128-1, 37 D, 600/2, 1–2.

64 Teljes nevén: „Egyezmény a Magyar Köztársaságban élő román nemzeti kisebbség és a Romániában 
élő magyar nemzeti kisebbség, valamint a hozzájuk tartozó személyek jogainak biztosításáról”. A 
megállapodás az alapszerződés kisebbségi cikkelyének filozófiájából indul ki, és hangsúlyozza, 
hogy a kisebbségi jogok érvényesítése hozzájárul a két állam közötti együttműködés erősítéséhez. 
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A 21 cikkelyből álló dokumentum aláírását a magyar fél az alapszerződéssel egy időben képzelte 
el, tartalmáról pedig több ízben egyeztetett az RMDSZ felső vezetésével. Az egyezmény fontos 
előrelépést jelentene a kisebbségi közösségek életében, és szinte teljességgel rendezné a többség–
kisebbség viszonyának vitás kérdéseit az identitás megőrzése, az oktatás, a kultúra, a vallás, a 
gazdaság, a politikai képviselet, a kisebbségvédelem, a média és a sajtó területén, amihez anyagi 
támogatást is biztosítanak. Az egyezmény megvalósításának figyelemmel kísérésére vegyes 
bizottságot hoznak létre, amely évente ülésezik, és megvitatja a kisebbségek helyzetét, értékeli az 
előrelépéseket, és javaslatokat fogalmaz meg. „Román–magyar alapszerződés, 1995. február”. MNL 
OL, Külügyminisztérium, TÜK-iratok, XIX-J-1-J, tételszám 128-1, 37 D, 371, 1–9.

65 Csigó–Kovács: i. m. 252–279. o.; Győri Szabó Róbert: „A parlamenti pártok és az alapszerződések 
1994–1997”. Magyar Kisebbség, No. 4. (2000). 168–201. o.

66 A francia külügyminisztérium európai ügyekért felelős igazgatója, P. Poudale és a francia 
nagykövetség diplomatájának a beszélgetéséből kiderül, hogy egyre nagyobb kényszer 
nehezedett – az ESE-folyamat keretén belül is – a két államra. „Magyar–román alapszerződés, 
1995. június 16.”. MNL OL, Külügyminisztérium, TÜK-iratok, XIX-J-1-J, tételszám 128-1, 37 D, 
371/40, 1–2. A norvég külügyminisztérium politikai főigazgatójának, Johan Lövaldnak az oslói 
nagykövetség diplomatájával folytatott eszmecseréjéből kiderül, hogy Románián egyre inkább 
úrrá lett az elszigeteltség érzése, és a csatlakozási kilátások terén az „ország túlzó elvárásai nem 
esnek egybe a román realitásokkal”. „Románia norvég megítélése, 1995. június 12.”. MNL OL, 
Külügyminisztérium, TÜK-iratok, XIX-J-1-J, tételszám 128-1, 37 D, 1333/1, 1.

67   „Expunerea Presedintelui României, domnul Ion Iliescu, la Simpozionul National »România în vara 
anului 1940 sub impactul politicii de forta. 55 de ani dupa Dictatul de la Viena – Bucuresti, 30 august 
1995«” [Ion Iliescu úrnak, Románia elnökének beszéde a „Románia 1940 nyarán, az erőpolitika 
szorításában. 55 esztendővel a bécsi diktátum után” tárgykörű országos szemináriumon – Bukarest, 
1995. augusztus 30.]. Președintele României, http://www.presidency.ro/pdf/date_arhiva/514_ro.pdf. 
Letöltés ideje: 2014. május 12.

68 Arra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adataink, hogy a román diplomácia tudott-e 
részleteket a NATO készülő tanulmányából, bár az megmagyarázná a történelmi megbékélésre 
tett kezdeményezés időzítését; viszont nem kizárt, hogy egyes részleteket megszerzett a román 
külügy, ugyanis a bővítés feltételei már 1994 őszétől napirenden szerepeltek.

69 A megbékélési nyilatkozat három dokumentum megszövegezéséhez szolgált alapul: 1. politikai 
szándéknyilatkozat: Iliescu elnök (szinte szó szerinti) beszédét tartalmazza; 2. kétoldalú 
egyezmény: az alapszerződés és az emlékeztető egyes, a román fél számára fontos területeket említ 
(integráció, együttműködés a nemzetközi szervezetekben, katonai együttműködés); 3. kisebbségi 
viselkedési kódex: az államok számára viselkedési mintákat határoz meg. Pozitív elemei: a 
nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak szavatolása, a helyi autonómia elvének és 
a közszolgáltatások decentralizációjának alkalmazása, míg a negatív elemek között találjuk az 
etnikai alapú autonóm közigazgatás kizárására, a feszültségkeltés elkerülésére és a nacionalista 
propaganda tilalmára vonatkozó szabályozásokat. „Román dokumentumtervezetek a magyar–
román történelmi megbékélésre. 1995. szeptember 27.”. MNL OL, Külügyminisztérium, TÜK-
iratok, XIX-J-1-J, tételszám 129-1, 37 D, 2474/1, 1–6.

70 November 3-án Somogyi Ferenc államtitkár Budapesten tárgyalásokat folytatott Marcel Dinu 
külügyi államtitkárral Ion Iliescu elnök történelmi megbékélést szorgalmazó nyilatkozatáról és a 
nyilatkozatból fogant három dokumentum céljáról és szerepéről.

71 Udvardy Frigyes: „A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990–2006”. Erdélyi Magyar 
Adatbank, http://udvardy.adatbank.transindex.ro/index.php?-action=keres. Letöltés ideje: 2014. 
június 20.; Kuszálik Péter: „Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében”. Erdélyi Magyar Adatbank, 
http://rmdszkronologia.adatbank.transindex.ro/. Letöltés ideje: 2014. szeptember 1.

72 Ebben az időszakban Romániába látogatott Catherine Lalumiére, az Európai Parlament 
képviselője, az Európa Tanács volt főtitkára, Hans Peter Furrer, az Európa Tanács titkárságának 

http://www.presidency.ro/pdf/date_arhiva/514_ro.pdf
http://udvardy.adatbank.transindex.ro/index.php?-action=keres
http://rmdszkronologia.adatbank.transindex.ro/
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politikai igazgatója, Richard Holbrooke amerikai külügyi államtitkár-helyettes, Alan Kassof, 
a PER-alapítvány elnöke, Hans Henning Horstmann, a német külügyminisztérium európai 
kapcsolatokkal foglalkozó igazgatója, Tom Lantos amerikai szenátor, Gebhardt von Moltke, a 
NATO főtitkárhelyettese, Christopher Donnelly, a NATO főtitkárának közép- és kelet-európai 
ügyekben illetékes tanácsadója. MTI-hírarchívum 1988–2014, http://archiv1988tol.mti.hu/Pages/
HirSearch.aspx?Pmd=1. Letöltés ideje: 2014. június 15.

73 Udvardy: i. m.
74   Itt csak röviden azt szemléltetem, hogy Magyarországon és Romániában az alapszerződés milyen 

törésvonalak mentén osztotta meg a politikai pártokat. Ennek a megosztottságnak a részletesebb, 
összehasonlító elemzését az alapszerződés rendkívüli parlamenti, illetve a ratifikációs viták 
jegyzőkönyveit felhasználva lehetne elkészíteni.

75 A Fidesz – Magyar Polgári Párt 1995. július 13-án Horn Gyulához intézett memorandumában 
felsorolta azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén támogatná az alapszerződés aláírását: 1. 
kezdjen a román kormány tárgyalásokat az RMDSZ-szel az autonómia megvalósításáról; 2. az ET 
1201. sz. ajánlása legyen az alapszerződés része; 3. garantálja a román állam az anyanyelven való 
oktatás biztosítását, beleértve a Bolyai Egyetem visszaállítását; 4. szolgáltassa vissza a román állam 
az egyházi ingatlanokat; 5. az alapszerződést csak az RMDSZ egyetértésével írják alá a felek. MTI-
hírarchívum 1988–2014. Letöltés ideje: 2014. augusztus 10.

76   Ruxandra: i. m. 394–417. o.
77 Petre Țurlea képviselő az alapszerződés aláírásának feltételeként Magyarországot kártérítés 

fizetésére kényszerítette volna az Észak-Erdély megszállása során meggyilkolt állampolgárokért. 
Gheorghe Funar, Kolozsvár polgármestere népszavazást kezdeményezett az alapszerződésről, 
mert az szerinte a nemzetárulás okmánya. Corneliu Vadim Tudor, a Nagy-Románia Párt elnöke 
pedig az ET 1201. sz. ajánlásának kihagyását javasolta a szerződésből. Udvardy: i. m.

78 Kuszálik: i. m.
79 „Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése: 1201/1993. számú ajánlás az Emberi Jogok Európai 

Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyvére a nemzeti kisebbségek jogairól”. Elektronikus Periodika 
Adatbázis Archívum, http://epa.oszk.hu/02100/02169/00001/m950116.html. Letöltés ideje: 2014. 
augusztus 11.

80 A lábjegyzet tartalma a következő: a szerződő felek egyetértenek abban, hogy az 1201-es ajánlás 
nem hivatkozik a kollektív jogokra, és nem kötelezi a feleket arra, hogy az említett személyek 
számára biztosítsák a jogot az etnikai alapú területi autonómia speciális státusára. „1997. évi XLIV. 
törvény a Magyar Köztársaság és Románia között Temesvárott, 1996. szeptember 16-án aláírt, a 
megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról szóló Szerződés kihirdetéséről”. Hatályos 
Jogszabályok Gyűjteménye, http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700044.TV. Letöltés 
ideje: 2014. augusztus 10.

81   Az RMDSZ az alapszerződés kapcsán megerősítette az 1994-es állásfoglalásban foglaltakat: a 
kollektív jogok kiiktatása az 1201-es ajánlásból szűkítő jellegű, a nyelvhasználatra vonatkozó 
kitételek nem kielégítőek, az egyházi javak kapcsán nem született semmiféle megegyezés. Vö. Bakk 
Miklós: „Az RMDSZ mint a romániai magyarság önmeghatározási kísérlete 1989 után”. Regio, No. 
2. (1999). 81–116. o.

82 „Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a 
jószomszédságról”. Európai Magyar Emberjogi Alapítvány Közép Európa, http://www.hungarian-
human-rights.eu/Roman_Magyar_Alapszerzodes.-pdf. Letöltés ideje: 2013. november 10.

83 Vö. Csigó–Kovács: i. m. 252–279. o.
84 Forrás: saját szerkesztés, Putnam: i. m. 441. o. és Marton: i. m. 94. o. alapján.
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Résumé

Hungary, Romania, and the Systems of Relations of the DAHR
during the Period of the Negotiations of the Basic Treaty (1992–1996)

The paper tries to discover the Hungarian–Romanian bilateral relations and the role of 
the Democratic Alliance of Hungarians in Romania (DAHR/RMDSZ) in the period of 
the Basic Treaty negotiations. For the theoretical foundation, I used the two-level games 
introduced by Robert D. Putnam, to explore the background of negotiations on domestic 
and international level. According to the declassified documents of the Hungarian 
Ministry of Foreign Affairs I examine empirically the dynamics of negotiations, the 
parties’ arguments and positions in order to explore the relations between Hungary, 
Romania, the DAHR, the Western countries, and the regional economic and military 
organisations.

On the grounds of the documents and literature we can conclude that the basic treaty 
signed in September 1996 had settled many disputed issue in the bilateral relations, but 
the often-stressed “historical reconciliation” process didn’t come into existence.


