
Az 1989–1991-es időszakból fennmaradt feljegyzések, naplójegyzetek és 
dokumentumok mai napig nem teljesek. Néhol szubjektív interpretációknak 
adnak teret, és a történelmi hitelesség elmaradhat, de az mindenképp vitatha-
tatlan, hogy a rendszerváltás időszakából megmaradt és olvasható szövegek 
tükröt tartanak elénk.
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A később 
Kossuth-díjjal 
kitüntetett Fe-
renczes István 
író, költő volt 
az, aki a for-
radalom első 
pillanataiban 
kiment a főtér-
re, és ott gyer-
tyát gyújtott.

• Van, aki él szavazati 
jogával, lehetőségé-
vel, és van, aki nem. 
De mindkét döntésnek 
következménye van, és 
nemcsak az egyénre, ha-
nem a közösségre. Arra 
a közösségre, amelyben 
élünk, ahol a mindenna-
pok történnek. Felelősek 
vagyunk döntéseinkért, 
szavazási szokásain-
kért. Minden választási 
kampány egy lehetőség 
– nekünk, a népnek, 
aki voksol, és nyilván a 
politikumnak is, akinek 
hatalmat szavazunk meg. 
A győzelem vagy kudarc 
hosszú távon közös, a 
miénk. Idén ősszel hely-
hatósági és parlamenti 
választások is lesznek. 
Minden település dönt-
het arról, hogy a követ-
kezőkben ki fogja képvi-
selni a közösség érdekeit 
a következő négy évben. 
Eldönthetjük, hogy ki 
az a vezető, akit követni 
akarunk, akinek vízióját 
támogatni szeretnénk.

KILÁTÓ – DOM

A Kilátó DOM legutóbbi számában 
a székelyudvarhelyi választások 
rövid történetét elevenítettük 

fel, mostani lapszámunkat pedig teljes 
egészében a „hegyen túli” megyeszék-
hely, Csíkszereda választástörténetének 
szenteljük.

Hargita megye és azon belül Csíksze-
reda az erdélyi magyarság azon bástyá-
ja, amely gazdasági, társadalmi és poli-
tikai szempontból meghatározó volt már 
az 1989-es rendszerváltást megelőzően, 
és ezt a státusát a jelen pillanatig is sike-
rült megtartania. A több mint kilencven 
százalékban magyarok lakta Hargita 
megye (csíkszeredai megyeközponttal) 
az a tér, amely a legnagyobb mértékben 
„termeli ki” az erdélyi magyar politi-
kai, vezetői elitet. Azt a politikai vezetői 
elitet, amely nemcsak városi, megyei 
szinten kerül döntéshozó, közigazgatási 
pozícióba, hanem az államigazgatásban 
is. Nem véletlen az sem, hogy a parla-
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menti választásokra készülve a Hargita 
megyei jelöltlistákon szereplő politiku-
sok bejutási esélyei jóval biztosabbak, 
mint például a Brassó megyében induló 
magyar jelölteké.

Rendet rakni a zűrzavarban

A kommunista rezsim utolsó évtizede 
markánsan meghatározta az ország de-
mográfi ai irányvonalát, gazdasági és 
társadalmi összetételét, amelynek hatá-
sai 31 év után is érezhetők. Székelyföld-
re vonatkozóan megfi gyelhető az, hogy 
a kommunista érában folytatott be- és 
kitelepítések, a körzetek és rajonokból 
létrehozott megyék feldarabolták a Szé-
kelyföld egységét, nemcsak földrajzi, 
hanem társadalmi szempontból is. Az 
évtizedek során többek között ez a fel-
darabolás táptalajt teremtett olyan el-
lentéteknek, versengéseknek, amelyek 
negatív hatásai miatt a jelenkori gazda-
sági, politikai és társadalmi kohéziónak 
sem sikerült mindeddig megvalósulnia 
Székelyföldön. Mindemellett a román–
magyar etnikai „háborút” politikai szin-
ten erőteljesen fenntartják, elsősorban 
az ország mindenkori kormánya. Az el-
lentétek megszüntetésére vagy legalább 
enyhítésére sajnos még 2020-ban sem 
mutatkoznak politikai törekvések.

Harminc éve is, most is elnöki szék-
ből érkezett a támadás: az 1990-es évek 
elején Ion Iliescu államelnök (akiről 
mára köztudott, hogy a kommunista 
rezsim kiszolgálója volt, Ceaușescu mel-
lett) használta ki a választások alkal-
mával is a „magyarok el akarják venni 

Erdélyt” kártyát, ahhoz hasonlóan, 
ahogy 2020-ban Klaus Iohannis államfő, 
(talán) népszerűségének növelése céljá-
ból ugyancsak Erdély leszakadásával, 
elvesztésével riogatta a választókat, ek-
képp szítva a magyarellenességet.

1989. december 22. a Ceaușescu-há-
zaspár által vezetett diktatúra végét és 
egy egészen új rendszer, a demokrácia 
romániai kezdetét jelentette. A forradal-
mat követően országszerte elkezdődött a 
közösségek önszerveződése, a szabad-
ság, a nép szabad akaratának érvényesí-
tése jegyében.

Csíkszeredában a nevezetes napon, 
december 22-én jelentek meg azok a kö-
zösségi vezetők, akik ebben a forradal-
mi hangulatban felvállalták a közösség 
igazgatását, vezetését, megszervezését. 
Olyan személyek voltak ők, akik saját 
közösségük hiteles alakjainak, mozga-
tórugóinak számítottak korábban is: az 
értelmiségi elit tagjai, tehát többségben 
mérnökök, orvosok, tanárok, vállalat-
igazgatók, akik meghatározták a város 
és a megye politikai irányvonalának 
alakulását. Ennek hatása több mint har-
minc éve érezhető a politikai, gazdasági 
és társadalmi folyamatokban.

A csíkpálfalvi születésű, később 
Kossuth-díjjal kitüntetett Ferenczes Ist-
ván író, költő volt az, aki a forradalom 

első pillanataiban kiment a főtérre, és 
ott gyertyát gyújtott. Mellette Pataki 
Imre, Csutak István és Papp Kincses 
Emese szólt az összegyűlt tömeghez, 
ők indították el az önszerveződés folya-
matát is. Azokban a napokban gyorsan, 
egymás után alakultak meg a különbö-
ző bizottságok, szervezetek, amelyek-
nek elsődleges célja a közösségi élet 
megszervezése, a gazdasági–társadal-
mi folyamatok működtetése, illetve a 
közigazgatás folytonosságának bizto-
sítása volt az első szabad választások 
megszervezéséig.

Az ebben az időszakban megalakult 
szervezetek, bizottságok élére kerülő 
személyek több funkciót, felelősséget 
vállaltak. 1989-től 1992-ig mondhat-
ni Pataki Imre jogász vezette Hargita 
megyét, miután december 23-án létre-
hozták a Hargita megyei Demokratikus 
Ideiglenes Bizottságot, amelynek elne-
vezését később a Nemzeti Megmentési 
Front Megyei Tanácsára változtatták. 
Pataki mellett Ferenczes István, Lász-
lóff y Pál, Somay Pál, Balázs Sándor, Bo-
kor Márton, Csutak István és Ioan Proca 
lett a bizottság tagja. 1992. július 20-án 
Pataki Imre Hargita megyei tanácselnö-
köt, valamint Fodor Ferencet, Kovászna 
megye prefektusát miniszteri rendelettel 
eltávolították hivatalából.




