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Nyílt levél Bill Clintonnak
A MISZSZ helyét az RMDSZ struk-
túráiban 1995-ben átvette egy 
magasabb integrációs fórum, a 
Magyar Ifj úsági Tanács (MIT), 
amelynek a MISZSZ is tagszerve-
zete maradt. A MISZSZ és a Re-
form Tömörülés közötti egyezség 
nem került megújításra, a platfor-
mot a továbbiakban az RMDSZ he-
lyi szervezeteiben pozícióhoz ju-
tott aktivisták és a választásokon 
mandátumot szerzők képviselték.

A platform életében az 1999-
es kongresszus hozott alapvető 
változást, miután gombamód 
alakultak a helyi szervezetek. 
Ezek később a gerincét képezték 
az RMDSZ-en kívüli autonomista 
szervezetek önépítkezésének, az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács-
nak, majd a Magyar Polgári Szö-
vetségnek. E csapat jó része együtt 
harcolt a továbbiakban a Magyar 
Polgári Pártban, majd annak ér-
tékválsága után az Erdélyi Magyar 
Néppártban.

Az RT vezetői ott voltak a Tő-
kés László által Alsócsernátonban 
elindított fórummozgalom szerve-
zői között. A mozgalom célja az 
volt, hogy a tagság mozgósításával 
kényszerítse az RMDSZ-vezetést 
saját programjának, az autonómi-
ának a felvállalására. A Markó-fé-
le vezetés az 1996-os kormány-
zati szerepvállalással egyidőben 
ugyanis félretette programjának 
lényegét, az autonómiát, amely 
ettől kezdve jellemzően még a bel-
ső anyagokban sem szerepelhetett 
a 2004-es választásokig.

A Reform Tömörülés 1999-
ben a csíkszeredai kongresszu-
son Kincses Elődöt támogatta 
Markó Bélával szemben. Akkor 
a nemzetközi sajtó is felfi gyelt a 
szerveződésre, hála a Bill Clinton-
hoz címzett nyílt levélnek, amely 
a platform történetének legna-
gyobb hatású akciója volt. A levél 
hátterét az adta, hogy nem sokkal 
a kongresszus előtt a világ első 
számú nagyhatalma elnökének 
szájából hallhattuk vissza a ro-
mán diplomácia hazug szólamát, 

miszerint „Romániában model-
lértékűen oldották meg a kisebb-
ségi kérdést”. Az RT nyílt levele a 
kérlelhetetlen valósággal szembe-
sítette a címzettet és az olvasókat. 
Clinton kijelentésének értelem-
szerűen az RMDSZ kormányzati 
szerepvállalása adott tápot.

Kilépés független 
mozgalmakba
Az 1999-es RMDSZ-kongresszust 
követően mélyült az ellentét az 
RMDSZ-vezetés és az autonomista 
oldal között. Markóék az autonó-
miaprogram feladásával párhuza-
mosan módszeresen távolították 
el a szervezetből a korábbi ellen-
állókat. Mindenkit mellőzni igye-
keztek, aki nem akart elvi okokból 
beállni a sorba. A szervezet foko-
zatosan párttá alakult, szövetségi 
jellegét egyre inkább elvesztette.

A választás előtt 2000-ben 
több szabálytalanság is történt, 
ezek közül a legdurvább Kincses 
Elődnek az önkényes, alapsza-
bályzat-ellenes felfüggesztése 
volt Maros megyei elnöki tiszt-
ségéből. Ezt tetézte a Magyar 
Ifj úsági Tanács SZKT-küldöttei 
esetében a mandátum megerősí-
tésének elmaradása, amire vála-
szul a MIT megszakította kapcso-
latát az RMDSZ-szel.

Az RMDSZ-vezetés úgy lá-
tott neki a 2003-as kongresszus 
megszervezésének, hogy előtte 
az érvényben levő kongresszusi 
határozat dacára nem tartották 
meg a belső választásokat. Tőkés 
László bírósági úton kísérelte meg 
erre rákényszeríteni a vezetést, 
de sikertelenül. Mindezek után a 
Reform Tömörülés 2002 novem-
berében, Kolozsváron megtartott 
küldöttgyűlésén arról született 
döntés, hogy az RMDSZ illegi-
tim, 2003. január végére tervezett 
kongresszusát az RT nem támo-
gatja jelenlétével.

A Szatmárnémetiben meg-
tartott RMDSZ-kongresszus pár-
tosította az alapszabályzatot, 
megfosztotta Tőkés Lászlót tiszte-
letbeli elnöki tisztségétől (a tiszt-

ség megszüntetésével) és a belső 
választásokat kiváltotta az elekto-
ros helyi játékkal, a helyi elit önát-
mentését lehetővé tevő részleges 
tisztújítással. A szabályozás a plat-
formoknak a „belső választásban” 
semmilyen szerepet nem adott. Jól 
látszott, hogy ez a történet vége.

Ahogy a pártoknak az a szere-
pe az állami keretek között, hogy 
részt vesznek a választásokon, 
úgy a pártokkal analóg belső szer-
veződéseknek, a platformoknak 
is ez lett volna a fő feladata. Miu-
tán ettől a lehetőségtől Szatmár-
németiben megfosztották őket, 
létértelmük veszett el. A Reform 
Tömörülés vezetői levonták a kö-
vetkeztetést: 2003 márciusában 
a platform utolsó kongresszusa 
kimondta saját feloszlását, tag-
jai pedig az RMDSZ-től független 
mozgalmat alapítottak. E mozga-
lom az autonomista erők integ-

rációs fóruma kívánt lenni, de a 
történelem hamar túllépett rajta, 
e szerepkört átvette a 2003 decem-
berében megalakított Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács.

A platform önfeloszlató kong-
resszusával kapcsolatban mind-
máig él az elmélet, miszerint 
belső ellentétek feszítették szét e 
közösséget, és lényegében önfel-
oszlatásba menekült a vezető elit. 
Ez olvasható volt az ellenséges és 
baráti sajtóban egyaránt. Lehet, 
kívülről ez volt a látszat, de belül-
ről nézve nem igaz. A legabszur-
dabb vád, ami a platformot érte a 
fősodratú RMDSZ és annak sajtója 
részéről az volt, hogy tagjai csak 
a hatalmat akarják, értékrendi 
meggyőződésük valójában nincs. 
A politikai rágalmak sokfélék, de 
ez a legdurvább, legerkölcstele-
nebb és leggátlástalanabb. Egyik 
oldalról ennek épp a fordítottját 

fogalmazta meg a valóság: az RT 
politikaalakítóinak nem kellett 
volna mást tenniük, csak feladják 
elveiket, fenntartják a szövetsége-
si viszonyt Markó Bélával, és ölük-
be hullott volna a hatalom. Miköz-
ben épp azok fogalmazták meg e 
vádat, akik többségének tényleg 
semmiféle meggyőződése nem 
volt, és csak a hatalmat akarták az 
RMDSZ-en belül.

Zárásképpen leszögezhetjük, 
hogy e csapat mindvégig hű ma-
radt jelszavaihoz: tisztességesen 
és következetesen politizált a 
nemzeti érdekek és értékek men-
tén egy olyan jövőkép – az auto-
nómia – érdekében, amelynek 
megvalósulása szavatolná közös-
ségünk hosszú távú megmara-
dását. Vezetői ezt teszik ma is az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, 
valamint az Erdélyi Magyar Nép-
párt színeiben.

→ A ráció álma szörnyeket 
szül – szokták parafrazálni 
a Goya-festmény címét, 
amikor politikai elemzők 
magyarázzák egy-egy kor-
szak csúfos kudarcát. 
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Az 1999-es RMDSZ-kongresszuson Markó Béla a Reform Tömörülés jelöltjével, Kincses Előddel mérkőzött meg

Törésvonalak és variációk egy Goya-festményre

 Sütő Éva

A 
történelem folyamán 
a román társadalom-
ban mindig voltak 
olyan időszakok, 
amikor egy politikai-

lag kisebbségben működő szerve-
ződés jó szelet fogott ki, és átvette 
az ország irányítását. Ha csak az 
1946-os választásokat nézzük, 
máris szembetűnően körvonala-
zódik a megállapítás, miszerint 
mindig vannak társadalmi törés-
vonalak, amelyekre vissza lehet 
vezetni egy korszak kudarcait, 
sikertelenségeit, bukását.

A kommunisták által 1946-
ban meghamisított választás 
– amelynek folytán hatalomra 
kerültek, és még ezer tagot sem 
számláltak – olyan helyzetet te-
remtett Romániában, amikor a 

legtanulatlanabbak, a legelve-
temültebb hóhérok és a legsze-
gényebb rétegből „kiemeltek” 
kezére került az ország irányítá-
sa. Ennek eredményeként sür-
gősen szükségszerűvé vált a tűz-
zel-vassal kierőszakolt hatalmi 
konszolidáció, ami leginkább az 
értelmiségi réteg kiszorításában, 
nem ritka esetben annak meg-
semmisítésében csúcsosodott ki. 
Így a mintegy 40 évig tartó sötét 
korszak jövője fátumszerűen kö-
vetkezett be. 

A történelem 1989 után szin-
te megismételte önmagát, mert 
a kommunizmus legsötétebb 
korszakában egy kis „peresztroj-
kás” csoport elérkezettnek látta 
az időt a puccsszerű váltásra – 
újabb csalással, kiszorítósdival 
pipálva ki a történelmi pártok 
esélyeit. E közben a nép a maga 
kis elvakult eufóriájában nem 
látta a fától az erdőt. Mire észbe 
kapott, már késő volt, ugyanis 
a vérrel-golyóval megszerzett 
hatalom ismét a nyakára ültette 

a maga hóhérait, akiktől azóta 
sem tud szabadulni.

Érdemes elgondolkodni, va-
jon ebben a ’89 utáni véget nem 
érő politikai káoszban hol követ-
kezett be az a törésvonal, amikor 
a valóságra ébredt választópol-
gár kezéből végképp kicsúszott 
az ellenőrzés és odáig fajult a 

helyzet, hogy olyan politikai fel-
hozatalból kénytelen választani, 
amit éppenséggel lenyomnak a 
torkán. És még tenni is képtelen 
ellene, mert ebben az esetben az 
értelmiség zömét elszívta a Nyu-
gat, az áldiplomás értelmiségi-
ekből verbuválódott politikai 
„elit” pedig szépen ellubickol a 

kialakult össznépi közönyben.  
A ráció álma szörnyeket szül – 
szokták parafrazálni a Goya-fest-
mény címét, amikor politikai 
elemzők magyarázzák egy-egy 
korszak csúfos kudarcát. S ame-
lyet egyébként mi magunk ho-
zunk létre abban a rossz órában, 
amikor a politikusi csőcselék 
túlharsogja az értelem hangját, 
és az értelem megadja magát a 
káosznak. 

S máris eljutottunk az ország 
jelenkori történetének a Ceaușes-
cu-éránál is sötétebb korszakáig. 
A tulajdonképpeni kommunista 
világ a maga primitívségében leg-
alább adott a látszatra, de a mai 
román politikai osztály nyíltan 
vágja a választópolgárok képébe 
a nyers valóságot, hogy lám, ilye-
nek vagyunk, mert megtehetjük. 
Ha nem tetszik, odébb lehet állni. 
És ezzel a csőcseléknek kiszolgál-
tatott ország politikai és gazdasá-
gi agóniája csak még hosszabbra 
nyúlik, amelynek sajnos mi, erdé-
lyi magyarok is szenvedő alanyai, 

ugyanakkor elöljáróink által buz-
gó közreműködői vagyunk.  Csak-
is így eshetett meg velünk az is, 
ami az elmúlt napokban jócskán 
felkavarta az erdélyi választópol-
gárok amúgy is zaklatott kedé-
lyállapotát. 

Kovács Péter, az RMDSZ 2017-
ben lemondott ügyvezető elnöke 
a Transindex portálon A része-
ges, az akasztó és a szekus című, 
néhány napja közzétett eszme-
futtatásában ekképpen foglalja 
össze a mai erdélyi politizálás 
lényegét. „Van egy kedvenc gon-
dolatom, amit a politikai kam-
pány-szakirodalomból vettem 
át: a kampányban azt kell mon-
dani, amit az emberek hallani 
akarnak. Miután megválasztot-
tak, azt kell csinálni, ami nekik 
jó”. Magyarán, gőzünk sincs ar-
ról, nekünk mi a jó.

És máris visszatértünk az ere-
deti gondolathoz, amit már Goya 
idejében is tudtak: ha hagyod 
a rációt aludni, a világ kifordul 
a sarkából.




