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Megalakulásának negyedszá-
zados évfordulóját ünnepli 
március 16-án Nagyváradon 
az RMDSZ egykori nemzeti 
autonomista erőinek leg-
jelentősebb platformja, a 
Reform Tömörülés. 2003-as 
megszűnésekor vezetői úgy 
ítélték meg, a párttá alakult 
szövetségben többé nem 
maradt esély az autonómiatö-
rekvések folytatására.

→ BORBÉLY ZSOLT ATTILA

A Reform Tömörülés csapa-
ta tíz esztendőn át harcolt 
azért, hogy az RMDSZ poli-

tikáját ne Bukarestből határozzák 
meg és az autonómiaprogram ne 
csak a hivatalos dokumentumok-
nak legyen fő követelése, hanem a 
napi politikának is. Küzdött, hogy 
a szervezet forduljon vissza arról 
az útról, amelyen 1996. november 
28-án a bukaresti SZKT-n elindult, 
és váljék ismét magyar nemzeti 
önkormányzattá. Tavaly volt fel-
oszlatásának 15. évfordulója.

A platform története a Magyar 
Ifj úsági Szervezetek Szövetségé-
nek (MISZSZ) megalakulásával 
vette kezdetét 1990 januárjában. 
Annak idején a MISZSZ-t sokan 
az RMDSZ ifj úsági szervezeteként 
tartották számon, de valójában az 
erdélyi magyar fi atalok az RMDSZ-
szel párhuzamosan vagy attól füg-
getlenül alakították meg szerveze-
teiket 1989 decemberében, illetve 
1990 januárjában. A MISZSZ első 
kongresszusán, 1990 márciusának 
közepén már téma volt, hogy szer-
vezetileg különüljön el a politikai 
„élcsapat” és a mozgalom. Ha for-
málisan ez nem is történt meg, az 
év derekán, Székelyudvarhelyen 
megtartott választmányi gyűléssel 
kezdve külön ülésezett a szervezet 
mozgalmi része és politikai csapa-
ta. Ez utóbbi vált ki és alakult for-
mális RMDSZ-platformmá Reform 
Tömörülés néven 1993 decembe-
rében a MISZSZ Félix-fürdőn meg-
tartott kongresszusán.

Az RT az elején támogatta 
az RMDSZ-t
Két esztendőn keresztül 1993-tól 
kezdve a MISZSZ-t együttműkö-
dési szerződés kötötte a Reform 
Tömörüléshez: ennek lényege 
az volt, hogy a MISZSZ átadja az 
RT-nek az RMDSZ struktúráiban 
a szervezetet megillető helyeket, 
az RT cserében pedig felvállalja 
az ifj úsági érdekek képviseletét. 
A Félix-fürdői kongresszus a két 
szervezet közös tiszteletbeli elnö-
kévé választotta Szőcs Géza koráb-
bi szenátort és RMDSZ-főtitkárt, 
aki mindvégig vállalta MISZSZ-es 
identitását. A platform elnökévé 
Toró T. Tibort választották, aki a 
platform tízéves történetének ide-
je alatt végig megőrizte pozícióját.

A Reform Tömörülés nemze-
ti-liberális elvi alapokon közelí-
tette meg az autonómia kérdését 
és általában a politikát. Hadd 

idézzük a platform első hivatalos 
dokumentumát, a megalakulás-
kor kibocsátott szándéknyilatko-
zatot. „Mi, a Reform Tömörülés 
kezdeményezői, a nemzeti libera-
lizmus eszmerendszerének érté-
keit kívánjuk a politika színterén 
megjeleníteni. Tudjuk, hogy az 
egy fogalomban két irányzat volt, 

az egyén szabadságát hirdető li-
beralizmus és egy sajátos közös-
séget központba állító nemzeti 
eszme politikai gyakorlat szintjén 
összeegyeztethető, e két érték-
rendszerből fakadó kettős feladat 
egyidejűleg megvalósítható, egy-
más ellenébe való fordulása meg-
akadályozható.”

Mára az emlékezet az RT-t az 
RMDSZ-vezetés kérlelhetetlen el-
lenfeleként őrzi, s csak kevesen 
tartják számon, hogy e csapat 
munkával és szavazatokkal tá-
mogatta a Markó-féle vezetést 
mindaddig, amíg be nem bizo-
nyosodott, hogy azoknak nem az 
autonómia megteremtése az el-
sődleges cél, hanem az RMDSZ-en 
belüli pozíciók minden áron való 
biztosítása és a kormányzati hata-
lom megszerzése.

A Neptun-logika mentén 
bekövetkezett szakadás
Már az sem ígért jót, hogy Markó 
Béla – aki nem helyeselte a nep-
tuni tárgyaláson való részvételt 
1993 júniusában – középre helyez-
kedett a neptuniakat joggal bíráló 
Tőkés László és az RMDSZ-nek, 

illetve az erdélyi magyarságnak 
súlyos politikai kárt okozó parti-
zánakció végrehajtói – Borbély 
László, Frunda György és Tokay 
György – között. Markó önpozicio-
nálása szoros összefüggésben van 
azzal, hogy a belső válság végére 
pontot tevő SZKT-gyűlésen, 1993. 
szeptember végén a testület elí-
télte ugyan a mandátum hiányá-
ban tárgyalókat, de nem rótt ki 
rájuk büntetést. Az első nyilatko-
zat, amely méltó módon büntette 
volna a különutasokat, egyetlen 
szavazat híján bukott el. Ha Mar-
kó akkor nyíltan elmondja azt, 
amit Borbély Imre 1995-ös, hozzá 
címzett nyílt levelében megfogal-
mazott – és amit ismereteink sze-
rint soha senki nem cáfolt, vagyis 
hogy Frundáék nemcsak mandá-
tum nélkül, de elnöki tilalom el-
lenére mentek tárgyalni –, okunk 
van feltételezni, hogy meglett vol-
na a hiányzó szavazat.

Az RT és Markóék szakítása 
azonban nem ekkor következett 
be, hanem a Nagy Benedek-ügy 
kapcsán.  Emlékezetes, hogy 1994 
decemberében Nagy Benedek 
képviselő gyalázkodó röpiratot 

terjesztett frakciótársai körében 
– amelyben hitelt adva a Tőkés 
Lászlót ért botrányos rágalom-
nak, miszerint Temesvár hőse 
szekus együttműködő lett volna 
–, az RMDSZ tiszteletbeli elnö-
két a „Gonosz rabjának”, „gát-
lástalan puhánynak” és „hűtlen 
kezelőnek” nevezte. Markó Béla 
kivárásra játszott, nem volt haj-
landó elhatárolódni Nagy Bene-
dektől, noha erre nyílt levélben 
kérte fel 29 RMDSZ-tisztségviselő. 
Az ügyet az operatív tanács elé 
utalta, amely azt az etikai bizott-
ságnak továbbította. Végül az 
SZKT, majd a kongresszus döntött 
a kérdésben: Markó célja nyilván 
az volt a kivárással, hogy a rága-
lom minél mélyebben igya bele 
magát a társadalom szöveteibe. 
Nagy Benedeket három évvel ké-
sőbb a vallásügyi államtitkársá-
gon láthattuk viszont.

Ez perdöntő volt abban, hogy 
az RT saját elnökjelöltet indított 
Markóval szemben az 1995 máju-
sában megtartott RMDSZ-kong-
resszuson Kónya Hamar Sándor 
személyében, aki akkor alulma-
radt az első körben nagy több-

séget szerző Markóval szemben. 
Annak dacára, hogy Markó Béla 
semmit nem teljesített azokból 
a kulcsfontosságú feladatokból, 
amelyekkel az 1993-as brassói 
kongresszus megbízta, s amelyek 
elvégzésére két év állt a rendelke-
zésére.  Lényegében ekkor dőlt el: 
az RMDSZ politikája meg fog vál-
tozni, és a szervezet előbb-utóbb 
része lesz a Neptun-logika men-
tén a kormányzati hatalomnak.

Az írásba nem foglalt, de a 
gyakorlatban kiválóan működő 
neptuni ihletésű elitpaktum ér-
telmében a magyar érdekvédel-
mi szervezet feladta az autonó-
miaküzdelem legfőbb eszközét, 
a külpolitikai nyomásgyakorlást, 
legitimálta a román kormányt 
kifelé és befelé, cserében pedig 
a román hatalom annyi „ered-
ményt” biztosított, amit felmu-
tatva az RMDSZ mobilizálni tud-
ta választóit. Védte ugyanakkor 
az RMDSZ-t az esetleges külső ki-
hívásokkal szemben, lásd a Ma-
gyar Polgári Szövetség 2004-es 
választásokon való indulásának 
állami eszközökkel való megaka-
dályozását.

NEGYEDSZÁZADA ALAKULT MEG AZ RMDSZ BELSŐ ELLENZÉKEKÉNT SZÁMON TARTOTT POLITIKAI PLATFORM

A Reform Tömörülés volt az igazi tulipán

→ Az emlékezet az RT-t az 
RMDSZ-vezetés kérlelhe-
tetlen ellenfeleként őrzi, 
s csak kevesen tartják 
számon, hogy e csapat 
támogatta a Markó-féle 
vezetést mindaddig, amíg 
be nem bizonyosodott, 
hogy azoknak nem az 
autonómia megteremtése 
az elsődleges cél.
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