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A szenátor úr a román parlament és a felsőház elé terjesztendő kisebbségi alapdo-
kumentum-tervezetek egyik megalkotója. A népességtudomány művelőjeként milyen 
személyes hozzájárulása volt - van - a tervezetek kidolgozásához, milyen szemponto-
kat próbál érvényrejuttatni a bonyolult és időfaló munka során? 

•A romániai magyar népközösség önkormányzati statútumának, a kisebbségi tör-
vény kidolgozása során a legtöbb esetben kimondottan politikai és jogi érvekből 
indultunk ki. Politikailag megfogalmaztuk azokat az érveket, amelyek miatt nekünk 
ezekre az önkormányzati struktúrákra szükségünk van. Jogilag legtöbbször az európai 
jogrendszerből merítettünk, finnországi, svéd önkormányzati modellek megfogalmazá-
sait vettük át. A spanyolországi önkormányzati modellek jogi köntösét néztük s ezek 
alapján próbáltunk a magunkét megalkotni. 

Én a népességtudomány oldaláról próbáltam megközelíteni ezt a kérdést és meg-
vizsgálni azt, hogy a romániai magyarság népességi szempontból hogyan strukturáló-
dik és ennek milyen önkormányzati modellek felelnének meg a leginkább. Tehát az én 
megközelítési módom nem politikai, nem jogi, hanem a népességi valóság oldaláról 
történik. Pontosan azért, mert a kezdetiek jogi, illetve politikai megközelítési módok 
voltak, történt is egy néhány hiba is ezen a téren. Hogy csak egyet említsek: kisebbségi 
törvénytervezetünkbe eredeti formában az került be, hogy mindazokban a közössé-
gekben, településeken, ahol 10 százalékot meghaladja a kisebbségek száma ezek 
bizonyos jogosítványokat élveznek. Ez alapvető tévedés, mert az erdélyi magyarság 
esetében nagyon gyakran fordul elő az a helyzet, amikor tíz százalék alatt vagyunk, de 
abszolút értékben jelentős közösséget képviselünk. Brassó város magyar lakosságának 
aránya például 9,6 százalék, tehát nem éri el a tíz százalékot, de 34000 magyar él ott. 
Ennek a harmincnégyezer embernek ne legyen joga bizonyos jogosítványokra? Tehát 
az az abszurd helyzet állhat elő, hogy egy olyan községben, ahol 1200 magyar él, azok 
megkapnak bizonyos jogosítványokat, de a 34000 brassói magyar nem kap semmifélét. 
Ennek a kisebbségi törvénytervezetnek ez lenne a következménye. 

De itt nemcsak Brassóról van szó. Azok akik ezt a tervezetet kidolgozták, nem vet-
ték eléggé figyelembe az erdélyi magyarság demográfiai tagolódását. A brassóihoz 
hasonló a helyzet Temesváron, Szebenben, Medgyesen, Besztercén, Nagybányán, 
tehát az erdélyi magyarság megoszlásának olyan népességi valósága van, amelyet, ha 
nem veszünk figyelembe súlyosan tévedhetünk. 

Én, kutatásom eredményeként, csak később csatlakoztam a kisebbségi törvényter-
vezetet kidolgozó csoporthoz és módosító javaslatot nyújtottam be a parlamenthez. 
Ebben a vonatkozó cikkelyt úgy fogalmaztam, hogy azoknak a közösségeknek az 
esetében, ahol a kisebbség aránya meghaladja a tíz százalékot, vagy számuk abszolút 
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értékben 800-nál több, kapják meg azokat a jogosítványokat, amelyeket a törvény a 
továbbiakban tárgyal. 

Kutatásai az erdélyi magyarság népességi tagolódásának egészére kiterjednek? 
• Nemcsak az erdélyi, a romániai magyarság egészének a struktúrájával foglalko-

zom. Hiszen az utóbbi tizenöt évben a romániai magyarságra a szétszóródás volt 
jellemző. Ennek két oka volt. A múlt rendszer iskolapolitikájához tartozott az, hogy az 
egyetemet vagy más iskolákat végző magyarokat nagy igyekezettel küldték el a Kárpá-
tokon túlra. A másik ok: a megélhetés. Az emberek egy része, hogy megélhetését 
biztosítsa, kénytelen volt a Kárpátokon túl munkát vállalni. Az utóbbi évtizedek egyik 
legérdekesebb fejleménye az, hogy a Kárpátokon túli román városok szinte mindeni-
kében jelentős számú magyar közösség alakult ki. Erről a valóságról mi eddig nem 
nagyon vettünk tudomást. Ia$iban (Jászvásár) nyolcszáznál több magyar él. Tehát 
annyi gyermeknek kell ott lennie, hogy elemi iskolát lehessen létesíteni. 

Jászvásár egyetemi város. Évtizedeken át a magyar diákok kényszerből, de előszere-
tettel is mentek oda. Toleránsabbnak bizonyult, mint az erdélyi Kolozsvár. Megtart-
hatták például közösségi szokásaikat. Úgy tudom, még farsangi felvonulásokat is 
rendeztek a jászvásári egyetemisták.. 

•Én az állandó lakosságról beszélek. Nézzük meg az ugyancsak moldvai Bákót. Ha 
a csángókat elkülönítjük, akkor is többszáz fős magyar közösséget találunk. Galacon 
hasonlóképpen, Brailán szintén, Konstancán 1200 személy vallotta magát magyarnak a 
legutóbbi népszámláláskor. Hasonló a helyzet Tírgu Jiuban (Zsílvásárhely). A magyar-
ság tehát teljesen szétszóródott. Természetesen, hogy a zöme Erdélyben él. Ez törté-
nelmi megjelenésének helye. De ha a valóság oldaláról közelítjük, tudomásul kell 
vennünk azt, hogy a jelen pillanatban egy teljesen új típusú szórvány jött létre. Ezek-
nek egyáltalán nincs közösségi életük, nem működnek RMDSZ szervezetek, eszükbe 
sem jut, hogy létre kellene hozni elemi iskolákat. 

Az egyházak sem léptek? Úgy tudom Konstancán, Brailán. Galacon van magyar 
hitélet. 

•Az egyetlen, aki erre a valóságra eddig felfigyelt és meg is próbált ebben az irány-
ban lépni, az az egyház volt. Különösen a református egyház az, amelynek vannak 
közösségei. Ploie$ti-en például van református lelkész, aki aztán bejárja az egész 
Havasalföldet, hetente különböző helyeken tart istentiszteletet. Bukarestben egy 
nagyon erős református egyházközösség van, most létesítettek Bákóban is ilyent, 
kialakulóban van Jászvásáron is. Konstancán megvásároltak egy épületet és átalakítják 
református templommá. 

A nemzetiségi statútum elkészítésének milyen új erdélyi vonatkozásai vannak? 
•Amikor a tömbmagyarságról beszéltünk, akkor eddig általában a Székelyföldre 

gondoltunk. A népszámlálási adatokat nem tudtam itthon feldolgozni, mert nem volt 
hozzá megfelelő számítógép-kapacitás és nincsenek szakemberek, azért ezeket az 
adatokat a Középeurópai Kutatóintézettel közösen dolgoztuk fel Budapesten s elkészí-
tettük a romániai magyarság eloszlásának területi térképét. Településekre lebontva. 
Nemcsak a magyarsággal foglalkoztunk, hanem minden kisebbséggel, ott, ahol azok 
többségben vannak. Több színben dolgoztunk. Nagyon érdekes volt, amikor ezt a 
térképet bevittem a képviselőházba s megmutattam a román kollegáknak: látjátok, így 
néz ki egy egységes nemzeti állam. Ilyen szép színes. S ezen csak azok a települések 
vannak rajta, amelyekben valamelyik kisebbség többségben van. 

Vannak cigány többségű települések is bőven, nem? 
•Természetesen vannak ukrán, szlovák többségű falvak. Az érdekes az, hogy német 

többségű falu ma már egy sincs... 
Tehát székely tömbről beszéltünk eddig általában. Erről a térképről kiderül, hogy 

tulajdonképpen három tömb van és nem kettő. Eleinte csak a székelyekről szóltunk 
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mint tömbről, aztán eljutott a tudatunkig, hogy a magyar határ mentén is van egy, 
Bihar, Szatmár. A harmadikról senki sem akart tudomást szerezni. Ez a szilágysági 
tömb. 

Mi jellemző egy tömbre? Az, hogy falvak, közösségek egészében a nemzetiség több-
ségben él és egymás között kommunikálnak s ezeknek a hálózata történelmileg, 
kulturálisan és minden szempontból meghatározza azt a közösséget. Nos, a Szilágy-
ságban van egy ilyen tömb. 

Ezeknek a tömböknek megvan azért a maguk mássága is a hasonlóságok mellett... 
•A különbség jelentős. A székely tömb számára egyféle, valószínű a maximális jo-

gokat kell kérni mert ezt a közösséget csak az elégítheti ki. A szilágysági tömb eseté-
ben nem meggyőződésem, hogy ugyanaz a jogi rendezési forma, amely a Székelyföld 
esetében megfelel, nekik is kell. Más típusú történelmi közösségrendszer működik ott. 
A határ mentéről ne is beszéljek, mert ott ismét egy másik fajta tömb alakult ki. Ez 
Magyarország irányába gravitál, s amennyiben a határok valóban átjárhatóak lesznek, 
és reméljük, hogy azok lesznek, akkor annak a tömbnek az igényei főleg az anyanem-
zettel való kapcsolatra épülnek, s akkor olyan hangsúlyokat kell bevinni a törvénybe, 
amelyek ezt segíthetik elő. Ha a regionális közösségek önkormányzatáról beszélünk, a 
jelenlegi vitákból az derül ki, hogy ezek nem területenként alakulnának ki, mint a volt 
Magyar Autonóm Tartomány például, amelynek pontosan meghatározott határa volt. 
Nem egy mai megyére épülnek majd, hanem ott, ahol a magyarság többségben van, 
ezeknek a közösségeknek a szövetségéből alakulnának ki a regionális autonómiákat 
megtestesítő intézményrendszerek. Ekképpen, valószínű, három regionális autonómia 
alakulhat ki. Ezek a megyehatárokon túllépnek. Az én véleményem szerint nem is 
lehetnek azonosak. Mondok egy példát. Brassó megyében az Olt baloldalán van 
néhány magyar többségű község. Apáca, Rákos, Ürmös. Ezek, mert az Olt bal partján 
vannak, Brassóhoz tartoznak. Egy ilyen önkormányzati rendszerben nyugodtan csatla-
kozhatnának a székely tömbhöz. Ettől az adminisztratív megyehatárokat nem kell 
feltétlenül megváltoztatni. Maros megyének is körülbelül egyharmada olyan, ahol a 
magyar lakosság többségben van. Ez az egyharmad az adminisztratív megyehatárokat 
megtartva is kapcsolatrendszerbe kerülhet le egészen Brassó megyéig. 

Az említett tömböknek van-e spontán vonzáskörük az erdélyi szórványok irányá-
ba? 

•Nyilván, hogy van. És a kapcsolat közöttük nagyon érdekes. A székely tömb ese-
tén például a második világháború utáni évtizedekben a tömbből való kivándorlás volt 
a jellemző. Székelyföldről rengetegen költöztek Brassóba. És nagyon sokan ingáztak. 
Amikor elkezdődött a székelyföldi iparosítás, megkezdődött a visszaáramlás. Rengete-
gen telepedtek haza. A kivándorló szász falvakba van egy nagyon kemény székely 
bevándorlás. Brassó megyében több olyan közösség létezik, ahol korábban egy szál 
magyar sem élt és most többszáz fős közösség alakult ki. Ilyen például Kaca (Cata). Ez 
tiszta szász község volt, ők elmentek s a helyükbe erős székely közösség jött. És 
megjelent ugyancsak egy erős cigány közösség is. 

Az erdélyi demográfiai mozgásokat milyen távon követi nyomon? Milyen időszaka-
szokat fogott át? 

• Én a kutatásomat az erdélyi urbanizációval kezdtem. Húsz évvel ezelőtt. Brassó 
város demográfiatörténetéből indultam ki, mint egy olyan város történetének a megírá-
sából, amely egy betelepedett, tehát a szászok által létrehozott, mai szót használva, 
népközösség volt. A város történetének a megírásakor döbbenteni rá, hogy a 
brassóihoz hasonló modell alakult ki egész Erdélyben. Van, amelyik megelőzte ezt, 
például a Szebené. Medgyes ugyancsak korábbi telepes város. Hasonló volt a helyzet 
Kolozsvár esetében is, a megfelelő sajátosságokkal. Az erdélyi urbanizáció tehát 
hasonló modellek szerint jött létre, többnyire szász kezdeményezésre, amelyek ké-
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sőbbi századok folyamán a szász indíttatás után magyar többségű várossá váltak. Ez a 
helyzet Kolozsvárral, Szatmárnémetivel, tehát a nyugati városokkal. De vannak köztük 
olyanok is, amelyek hosszú ideig német többségűek maradnak. Szeben, Medgyes, 
Segesvár, Beszterce a századfordulóig szász többségű. A századfordulón Brassó lakos-
ságának egyharmada szász, egyharmada magyar, s a harmadik harmad román. 
Szebennel ugyanez a helyzet. Az I. világháború után a román többség megjelenésével 
elrománosodnak. Legelőbb Szeben, azután Beszterce, majd Brassó románosodik el. 
Ezek voltak azok a nagy népmozgások, amelyek a városok nemzetiségi összetételét 
teljesen megváltoztatták. 

Az érdekes az, hogy elsősorban a szász városok románosodtak el. A magyar városok 
hosszú időn át, a második világháború utánig megmaradtak magyar többségúeknek. 

Ennek mi a magyarázata? Hisz a szász városok, lakói zárt közösségekben éltek. Volt 
eset rá. amikor Erdély fejedelmét sem fogadták be. 

•A szász közösségeknek a történelem során a rendkívüli sebezhetőségét éppen ez a 
zártság hívta elő. A túlzott zártság. Gazdasági hatalommal rendelkeztek, s ezt úgy 
tartották meg, hogy ebbe a struktúrába más elemet nem engedtek be. A természetes 
asszimilációt lehetetlenné tették. Igen ám, de az I. világháboai után, mikor jött a 
román hatalom, akkor nem jogszerű módon próbálták megtörni a szász gazdasági 
hatalmat, hanem durva, balkáni módon elvették a vagyonukat. A védett szász önkor-
mányzat, amely a korábbi magyar jogrendre épült, amelyben létezni tudott, mert a 
magyar jogrend sohasem engedte meg a jogtalanságot, találkoztak egy fanarióta fogan-
tatású meggazdagodási vággyal, ahol semmiféle jogra nem hivatkozhattak. Néhány év 
alatt kicsúszott a gazdasági hatalom a kezükből. Valamennyi a szakmai képzettségük 
folytán megmaradt, de ez nem volt elegendő. A romániai szász közösségek felszámo-
lása nem a II. világháboai után következett be, hanem az I. után. 

A szász értelmiség nem érzékelte ezeket a bajokat}' Ők. többször is hűségesküt tettek 
az új hatalomnak. 

•Akkor nem látták. Óriási tévedésük volt, mikor azt gondolták, a rendszerváltás 
csak annyit jelent, hogy az egyik kisebbségi helyzetből a másikba keriilnek. A magyar 
többségi nemzet helyébe a román többségű keailt. Ennyi az egész. Ők ennek akartak 
elébe sietni. Ha már úgyis változik a helyzet, akkor legyünk jóba az új többséggel. 
Nem vették figyelembe, hogy a magyar többségi nemzet egy jogrendre épült állam-
rendet jelentett, az új, román jogrend egy fanarióta hatalomból kialakult, sajátos jog-
rend, amelyben a despotikus megoldások mindig is jelen voltak és a románság haszná-
ra szolgáltak. A feltörekvő, hatalmat birtokolni vágyó réteg a volt görög és török 
hatalmasoktól jogszerűen sohase tudta volna a gazdasági hatalmat megszerezni. A 
németek azt hitték, hogy ugyanabban a jogrendben fogják tiszteletben tartani az 
autonómiájukat. Nem ez történt. A feltörekvő kapitalizmus megjelenése erőszakos 
módon történt. A szászok erre rájöttek később. Ennek van egy, magyar körökben, 
sajnos, ismeretlen irodalmi dokumentuma, a híres Koronaváros című regény. Aki meg 
akarja érteni az erdélyi német leépülést, az olvassa el Meschendörfer művét. Brassót 
írja meg, Kronstadtot, a szász universitas utolsó ülését Szebenben, amikor a meghason-
lott szász közösség önkormányzati vezetői, a két tábor egymásnak feszül, s a követ-
kezmény: az ülés szétesik és megszűnik a szász autonómiát jelentő universitas Erdély-
ben a húszas évek elején. Berde Mária fordította magyarra. A korabeli magyar iroda-
lomban nagy felháborodást váltott ki, mert a magyar-német viszonyból indul, s ez 
számunkra nem kedvező, s arra már képtelenek vagyunk, hogy elolvassuk az egészet, 
hogy megdöbbenhessünk a kirajzolódó képtől. 

A kisebbségi törvény megalkotásánál milyen modelleket óhajtanak figyelembe ven-
ni? Mi a viszony például a magvar kisebbségi törvényhez? 
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•Véleményein szerint a magyarországi modell számunkra nem alkalmas. Ma-
gyarországon a meglevő állami önkormányzatok mellett, ezekkel párhuzamosan 
hozzák létre a kisebbségi önkormányzatokat. A Csapó József által elkészített tervezet-
ben nálunk ugyanez a mechanizmus működik. Ő szintén úgy képzeli el, hogy a meg-
levő román önkormányzat mellett kialakulna egy magyar kisebbségi önkormányzat. 
Párhuzamosan a meglévővel. Ez Marosvásárhelyen megfelelő, mert ott kis létszámú 
nemzetiségek vannak, amelyek számarányuk szerint semmiképp sem hozhatnak létre 
önkormányzatot, amely egyúttal állami önkormányzat is. Tehát az állami struktúrában 
megjelenő nemzetiségi önkormányzat. Nálunk, véleményem szerint, ez a párhuzamo-
san kiépített nemzetiségi önkormányzat káros lenne. A Székelyföldön például, ahol a 
település zömében a magyarság részaránya 80 százalék fölötti, hogy nézne ki, ha 
lenne egy olyan önkormányzati választás, amely a román állami rendszer részeként 
alakulna ki, tehát megválasztanák a polgármestert, a tanácsosokat, azt, ami ma is 
létezik. És akkor ezzel párhuzamosan még megválasztanának egy másik önkormány-
zatot, a magyart. Ez rettenetesen összezavarná a dolgokat. Mert mi szükség van pél-
dául Sepsiszentgyörgyön arra, hogy létezzen egy önkormányzat, amelynek a vezetője 
a megválasztott polgármester, a mellette lévő tanácsosok, s akkor válasszunk mi, 
magyarok még egy másikat. A vita most a statútumot kidolgozó bizottságban folyik. 

A magyarországi modell a kis létszámú kisebbségek esetében, valószínű egy kiváló-
an működő, demokratikus mechanizmus. A romániai magyar népközösség — ezt a 
kifejezést fogadtuk el - abban különbözik a magyarországi kisebbségektől, hogy az 
állami struktúrában meglévő önkormányzatot maga tudja gyakorolni. Azonos azzal. 
Ezeken a területeken tehát ezek képviseljék a nemzetiségi önkormányzatot. A valóság 
pontos ismerete tehát elvezethet egy Európában elfogadott demokratikus modell 
elvetéséhez, mert ez a romániai magyarságnak nem megfelelő. 

Ilyen működő modell létezik-e Európában? 
•Ilyen van például Spanyolországban. A Katalán autonómia, egyúttal a spanyol ál-

lami rendszerbe beépülő autonómia is. Nem vele párhuzamosan működik. Ugyanaz a 
helyzet Finnországban is, Aland szigetén, ahol nem egy finn és egy svéd önkormány-
zat működik egymás mellett, hanem a finn állami struktúrába épült be. 

Köszönöm a beszélgetést. 

íj csontbetétje, Dunapentele (Homyák. László rajza) 
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