
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK
ROMÁNIÁBAN (ERDÉLYBEN)

Bevezető – kulturális intézményrendszer

• Az anyanyelvhasználat és az anyanyelvi kultúra a kisebbségi magyar

közösségek fennmaradásának lételeme. (vö. Brubaker 2002)

• Politikai Erdély: történelmi Erdély + Máramaros, Partium, Bánság;

magyarok élnek a Kárpát-kanyaron túl is (Bákó, Bukarest)

• Nincs pontos definíció a kisebbségi társadalomra – így nehezen

definiálható a kisebbségi civil társadalom is (Bodó 2015)

• Diaszpóra (külső) vs. szórvány (belső, őshonos)

• Nem hivatalos megegyezés: 20% alatt szórvány; 20–50% fronthelyzet; 50%

fölött tömbmagyarság

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

drd. Brînzan-Antal Cristina – dr. Széman Emese Rózsa

• Székely (tömbmagyar) megyék: Kovászna, Hargita (magyar
intézményvezetés), részben Maros (>⅓ magyar, nincs „magyar”
igazgatóság)

• Intézmények fenntartása: román állami költségvetésből, 10–14
alkalmazott

• Egyéb civil szervezetek

• Regionális központok a szórványban: Máramaros, Partium, Bánság,
Dél-Erdély, Kárpátokon túli területek

• Kolozsvár: számos szakmai, kulturális és közművelődési feladatot
ellátó civil szervezet

• Közművelődési, kultúraterjesztő feladatellátás: a szervezetek több
mint háromnegyedében önkéntességi alapon.

• Ahol van alkalmazott, átlagosan 1–3 fő

• 6-nál több alkalmazott: oktatási, szociális, könyvtári feladatok
(részben vagy egészében)

• Helyi vagy regionális közművelődési feladatellátás: kiállítások, író-
olvasó találkozók, könyvbemutatók, játszóház, jeles évfordulók,
baba-mama klub, közösségi művelődési csoportok, táborok, helyi,
megyei, kistérségi versenyek stb.

• Általános anyagi, infrastrukturális hiányok

• Jelentős képzett szakemberhiány

Magyar civil szervezetek Romániában

• A kisebbségi szervezetek esetében a formális jegyek, nonprofit jellegük másodlagos az ideológiai és nemzeti kritériumokhoz képest

• Cél 1989 után: a romániai magyar társadalom minden szférájának lefedése, „esernyőszerűen”, komplementer elven, a versenyhelyzet
kiiktatásával (vö. Bíró 1998, Tóth 2005)

• Az utóbbi években nem készült teljes körű felmérés az erdélyi (romániai) civil szervezetek számáról, 2-3.000 közé tehető (vö. Egri 1995, Kötő
1999, Transindex 2006, Erdélystat 2019, valamint EMKE 2019, MCSZESZ 2020)

• Egy része nem, vagy alig aktív

Történeti áttekintés

• 1859: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1885: Erdély(részi) Magyar

Közművelődési Egyesület, 1891: Erdélyi Kárpát-Egyesület

• Kiegyezés után „szabad »népnevelési egyletek«” alapításának

szorgalmazása (Eötvös József)

• Két világháború között: a kulturális intézményeknek

identitásmegtartó és -termelő szerepének kialakulása (Szarka 2005)

• Teljes civil szféra eltörlése 1948-ban

• Újraindulás 1990 után
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