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BEVEZETÉS 

 

1. A disszertáció témája és célkitűzése 

Az oly sokszor és sokak által felvetett és elemzett erdélyi autonómia kérdése napjaink egyik 

legaktuálisabb vitájává érett Erdély kontextusában. Erdélynek, mint egyedi területi entitásnak, 

régiónak az elismerése különböző nehézségekbe ütközik, holott a történelmi, kulturális és 

egyéb meghatározottság okán ennek létjogosultsága nehezen vitatható. 

A kérdéskör sokszor került már a tudomány „asztalára”, de sokrétű volta okán egy elemzés 

sem vállalkozhatott vagy vállalkozhat annak teljes feldolgozására. Ilyen értelemben a jelen 

disszertáció sem ígérhet teljes körű vizsgálódást az erdélyi autonómia problematikája kap-

csán, csupán egy jól lehatárolt elemzést. A kutatás viszont a fenti témát egy olyan speciális 

keretben vizsgálja, amely egyedivé és hiánypótlóvá emeli az elemzést: az erdélyi autonómia 

kérdéskörét a körülötte kialakult interetnikus, magyar-román-német értelmiségi párbeszéd 

elemzése kapcsán vizsgáljuk. Fontos egy ilyen diskurzusnak az elemzése, mert egyértelmű, 

hogy ma már Erdély jövőjéről nem lehet egyik etnikum kihagyása nélkül sem beszélni, a pár-

beszédben, mely e témakörben valaha is kialakul, mindig részt kell vennie minden érdekelt 

nemzetiségnek. A dialógusba valójában csekély mértékben kapcsolódtak be a német (szász, 

sváb) értelmiségiek, de jelenlétük mégis fontos az Erdélyről folyó értelmezési kísérletekben.  

A vizsgált időszak, melyben az interetnikus párbeszédet elemezzük, egy körülbelül tizenöt 

éves időintervallum 1995-2010 között, kiemelve egy „magkorszakot”, a 2000 és 2002 közötti 

éveket, amely a Provincia folyóirat és csoport révén a jelenség csúcsidőszakaként értelmezhe-

tő. A Provincia megjelenése előtt azonban léteztek már a párbeszédnek színterei, például az 

elemzendő Altera folyóirat, a Pro Európa Liga által 1995-2007 között publikált kiadvány, 

amely egy ideig folytatta is a diskurzust. A disszertáció emellett feltérképezi az autonómia-

törekvéseket Nagy-Románia létrejöttétől napjainkig, amelyek egyrészt alapot és mintát szol-

gáltattak az elemzendő párbeszédnek is, illetve bizonyítják, hogy Erdély kontextusában az au-

tonómia kérdésének gyökerei messze visszanyúlnak a történelembe. 

Az interetnikus diskurzus elemzése azért is mindenképpen szükségszerű, mert eloszlathatja 

azt a téves felfogást, miszerint az autonómia-törekvések Erdélyben csupán az ott élő magyar 

kisebbségek akaratában, elképzeléseiben és törekvéseiben él. A román közéleti személyiségek 

és értelmiségiek részvétele és véleményei jól mutatják, hogy a románság akarata nem áll fel-
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tétlenül szemben az Erdély jövőjéről kialakult magyar elképzeléssel, vagyis nem magyar-

román ellentétről kell beszélnünk a téma kapcsán, hanem valamilyen egész más feszültségről, 

melyet valószínűleg a politikum gerjeszt és/vagy tart fenn. 

A disszertáció újszerűsége tehát éppen abban rejlik, hogy egy eddig sokat elemzett probléma-

kör még fel nem tárt aspektusait igyekszik körbejárni, hozzájárulva ahhoz, hogy néhány tévhi-

tet eloszlasson, és új gondolatokat építsen be a már létező rendszerekbe. 

A vizsgált térségnek, Erdélynek, mint területi egységnek mindig volt egyfajta különállása, el-

szeparálódása, ennek ellenére szervesen együtt értelmezendő a magyar történelemmel. Buda 

törökök általi elfoglalása óta, vagyis 1541-től beszélhetünk önálló Erdélyi Fejedelemségről, 

amikor az ország három részre szakadt. Ilyen formában Erdély 150 évig független államként 

élt, viszont a nagyhatalmak saját érdekeiket szem előtt tartva mindig korlátozni (vagy meg-

szüntetni) akarták ezt a függetlenséget. Az I. és II. Diploma Leopoldium végül beolvasztotta 

Erdélyt a Habsburg birodalomba, így Erdély megszűnt külön állam lenni. Ellenpróbálkozás-

ként a Rákóczi-szabadságharc idején összehívták az erdélyi országgyűlést és Rákóczi Feren-

cet erdélyi fejedelemmé választották, vagyis Erdélyt önálló államként kívánták elismertetni. 

(Rákóczi már előbb a Magyarország fejedelme címet is megkapta a szécsényi országgyűlé-

sen.) Erre a „titulushalmozásra” azért volt szükség, mert XIV. Lajos (a spanyol örökösödési 

háború idején) csak úgy volt hajlandó Rákóczival szövetséget kötni, ha Rákóczi nem úgy-

mond lázadó „törvényes” uralkodója ellen. Látható tehát, hogy Erdély függetlensége, önálló 

államisága milyen kulcskérdés. A Rákóczi-szabadságharc leverése után Erdélyt újfent beol-

vasztották a Habsburg birodalomba, viszont II. József császár idején Erdély kormányzóságot 

kapott Nagyszeben székhellyel. Ezzel a lépéssel Erdélyt megpróbálták elszakítani Magyaror-

szágtól. Az 1848. március 15-én megfogalmazott Tizenkét Pont utolsó szakasza kimondta az 

uniót Erdéllyel, vagyis azt, hogy Erdély elszakíthatatlan része Magyarországnak.  

Ez a történelmi kitérő alátámasztja az 1919 utáni erdélyi értelmiség alapállását is, amelynek 

hangsúlyos gondolata: vissza kell térni, újra kell fogalmazni a különálló erdélyiséget. Ennek 

eredményeként alakult ki a transzszilvanista eszmei áramlat, amely sokáig uralta az erdélyi 

magyar értelmiség kulturális-irodalmi, eszmei és ideológiai-politikai mozgalmait. Az erdélyi-

ség újrafogalmazását, újradefiniálását igyekszik megtenni az az interetnikus-interkulturális 

diskurzus is, melynek elemzése e kutatásnak a fő célja. Ugyanakkor az elemzés során vizsgál-

juk a diskurzusnak a romániai regionalizációs folyamatokra gyakorolt hatását is. 

Erdélyt tekintve az alulról jövő regionalista folyamatok több pilléren alapszanak. Egyrészt 

alapoznak a történelmi, etnikai, kulturális egyediségre és a gazdasági vezető szerepre. Erdély 
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sajátos történelmi meghatározottsága valóban jelentős mértékben megalapozza azt az érvelést, 

miszerint a térség különvaló entitásként kezelendő. 

Erdély sajátos etnikai térképe szintén jó alapja a regionalizmusnak, habár ez a térkép jelentős 

változásokon ment át, akár ha csupán a II. világháborút és az azt követő évtizedeket vesszük 

is alapul. A román-magyar-szász-zsidó etnikumok aránya is nagyban megváltozott, hiszen az 

erdélyi zsidóság nagyarányú deportálása a világháború idején, majd a Ceauşescu korszakban 

végrehajtott tudatos módosítások megbontották a hagyományos etnikai egyensúlyt a térség-

ben. A szászok legnagyobb része kitelepült az NSZK-ba, ehhez a román kormány is hozzájá-

rult azzal, hogy fejkvóta fejében „eladta” őket a nyugat-német államnak. A regáti románok 

tömeges betelepítése a szocialista iparosítás erdélyi térségekbe telepített iparágainak munka-

erő-ellátását és az etnikai arányok tudatos szétverését szolgálta. 

Mára már elmondható, hogy a Székelyföldet kivéve, ahol a magyar kisebbség aránya még 

mindig domináns, Erdélyben egy kisebbség sem rendelkezik nagyobb fokú térségi koncentrá-

cióval. Ezzel a ténnyel megkérdőjelezhető Erdélynek az ország többi részétől való etnikai-

kulturális törésvonal mentén történő elkülönülése, leginkább regionális törésvonalról beszél-

hetünk e tekintetben. 

Mindenesetre az a multikulturális sokszínűség, amelyet Erdély még mindig fel tud mutatni, 

sajátos és egyedi jelenség Kelet-Közép-Európában. Az erdélyi regionalizmus erre az 

etnokulturális egyediségre is épít, akárcsak a gazdasági fejlettségre, hiszen Erdélyben az egy 

főre jutó GDP meghaladja az ország többi térségének ezirányú adatait, kivéve természetesen a 

bukaresti főváros térségét és agglomerációját. 

A térség sajátos helyzete és jellemzői az elemzendő diskurzus kiindulópontjai. A disszertáció 

hiánypótló, mert az autonómia kérdését egy eddig feltáratlan aspektusból vizsgálja. Az Er-

délyre és az erdélyi autonómiára vonatkozó interetnikus értelmiségi párbeszéd lenyomatainak 

ilyen jellegű összegzését és elemzését még nem végezték el. A disszertációban olyan autonó-

mia-modellekre koncentrálunk, amelyek Erdély egészét érintik és/vagy az ország teljes regio-

nális átalakulásán belül helyezik el az autonómia problematikáját.  Az interetnikus párbeszéd 

célja egy minden nemzetiség számára kielégítő regionalizációs rendszer kiépítése. Ilyen for-

mában a csak Székelyföldre irányuló területi autonómia-törekvések jelen vannak ugyan a 

disszertációban, de nem kapnak nagy hangsúlyt. 
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2. A disszertáció vizsgálati kérdései és hipotézisei: 

 

Vizsgálati kérdések: 

Az elemzés és kutatás során több kérdés fogalmazódott meg, amelyre választ kívántunk adni, 

ezek tematikus rendszere a következő: 

1. Voltak-e történelmi előzményei az autonómia-koncepcióknak Erdély esetében? 

2. Milyen új terminológia-rendszert vezet be az elemzett diskurzus Erdély kontextusába? 

3. A diskurzus résztvevői hogyan képzelik el a romániai regionalizmust és decentralizá-

ciót, amelynek keretei között megvalósulhat Erdély autonómiája? 

4. A regionális identitás kapcsán hogyan vélekednek az erdélyi folyamatokról, és hogyan 

értelmezik a transzetnicitást ebben a kontextusban? 

5. Megvalósítható-e a konszociációs demokrácia Erdélyben, és ha igen, milyen feltételek 

mellett? 

6. Hogyan képzelik el a föderális állami struktúra kialakítását a vitában résztvevők Ro-

mánia esetében? Mire alapozzák ezt a véleményüket? 

7. Erdély kapcsán milyen autonómia-modelleket vázolnak fel? Összehangolhatóak-e a 

különböző modellek?  

8. Kitapintható-e markáns véleménykülönbség a résztvevő etnikumok koncepciói és 

gondolatai között? Hogyan értelmezhető az interetnikus jelleg az adott témában? Be-

szélhetünk-e konszenzusról? 

9. Áthidalható-e a politikai szféra és az elemzett diskurzus elképzelései között feszülő el-

lentét Erdély státusát illetően? Milyen esélyei vannak e tekintetben egy regionális párt 

létrehozásának? 

10. Hozott-e változást az elemzett interetnikus diskurzus az autonómia-problematika meg-

ítélésében? 
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Hipotézisek: 

A fentebb vázolt kérdésekkel összhangban a disszertáció hipotézisei a következő rendszert al-

kotják: 

H1: Az erdélyi autonómia kapcsán kialakult és általunk elemzésre szánt interetnikus ér-

telmiségi diskurzus több aspektusból is paradigmaváltó jelenség. 

A kutatás és elemzés során igyekszünk megragadni olyan jellemzőit eme diskurzusnak, amely 

által novumot jelentett az erdélyi autonómia kapcsán. Keressük az új terminológiát, amelyet 

esetlegesen bevezetett Erdély kontextusába, illetve az erdélyi autonómia kérdéskörébe. To-

vábbá megkíséreljük feltérképezni, hogy milyen változásokat hozott (ha hozott) a diskurzus 

az autonómia elfogadtatása kapcsán. 

H2: Az elemzésre szánt diskurzus az erdélyi regionalizmus releváns példája. 

A regionalizmus szerteágazó elméleti kereteinek a felvázolása után keressük az elemzett dis-

kurzusban a regionalizmusra utaló jellegzetességeket. Mivel Erdély kapcsán sajátos regiona-

lizmus értelmezhető, ezért az erdélyi kontextusra adaptált egyedi regionalizmus jegyeit keres-

sük a párbeszédben. A regionalizmus interetnikus megközelítése azért fontos, mert Erdély 

specifikus etnikai összetétele elengedhetetlenné teszi a releváns nemzetiségek párbeszédét és 

konszenzusát ezen a téren is. 

H3: Nincs éles, releváns etnikai cezúra a diskurzusban résztvevő értelmiségiek vélemé-

nyei között.  

Mivel egy interetnikus diskurzust vizsgálunk, fontos elemezni, hogy az egyes etnikumok hoz-

záállása, véleménye, ötletei és gondolatai ütköznek-e egymással, élesen elválnak-e egymástól, 

vagy kiegészítik egymást, és valamelyest összhangban vannak. Feltételezzük, hogy nincs éles 

etnikai törésvonal a diskurzusban. 

H4: Az elemzésre szánt diskurzus alapján körvonalazható egy sajátos erdélyi autonó-

mia-modell. 

Feltételezzük, hogy a kialakult interetnikus diskurzus eredményeként felírható egy olyan au-

tonómia-modell, mely Erdély státusát és Románián belüli sajátos helyzetét modellálja. Ebben 

helyet kapna a specifikus erdélyi gazdasági-társadalmi-kulturális közeg, valamint a kisebbsé-

gek jogainak a biztosítása is. 
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3. A kutatás módszertani keretei 

Egy elméleti kutatásról lévén szó, a módszertani lehetőségek egyrészt sokszínűek, másrészt 

viszont behatároltak, mivel leginkább az interpretatív módszerek alkalmazása kerül túlsúlyba. 

Emellett azonban empirikus kutatást is végeztünk az interjúkészítés módszerével, felkeresve a 

diskurzus jelentős személyiségeit. 

A. A szekundér irodalom feldolgozása:  

A disszertáció elméleti keretét deduktív módon haladva a nemzetállamra háruló kihívások 

rendszerétől vezettük végig az autonómia kérdésköréig. Ennek az ívnek a felvázolása elen-

gedhetetlenné tette az ez irányú magyar, román és angol nyelvű szakirodalom feltérképezését 

és feldolgozását.  

A nemzetállamról, a régiókról és régióformáló folyamatok rendszeréről szóló irodalom eseté-

ben egyrészt a magyar tudományos élet nagyjainak munkáira alapoztunk, és feldolgoztuk töb-

bek között a következő szakemberek írásait: A. Gergely András, Éger György, Gereben Fe-

renc, Grúber Károly, Győri Szabó Róbert, Hardi Tamás, Horváth Gyula, Joó Rudolf, Lengyel 

Imre, Nemes Nagy József, Pálné Kovács Ilona, Rechnitzer János, Sipos Katalin, Szokoly 

Elek, Vizi Balázs. Másrészt a külföldi irodalomra is építettünk, amely jórészt angol vagy ro-

mán nyelven állt a rendelkezésünkre. A külföldi szerzők: Robert Agranoff, Georg Brunner, 

Daniel J. Elazar, Peter Haslinger, Guy Héraud, Will Kymlicka, Brigid Laffan, Claudio 

Scarpulla és Frans Schrijver.  

Mivel az autonómiához való jog az önrendelkezés jogából származtatandó, ezért az önrendel-

kezés elvére és jogára vonatkozó szakirodalom felhasználására is hangsúlyt fektettünk. Az er-

re vonatkozó nemzetközi dokumentumok mellett feldolgoztuk Bíró Gáspár, Lőrincz Csaba, 

Benyamin Neuberger és Tibori Szabó Kinga magyar nyelvű írásait, illetve Rudolf Bernhardt, 

Hurst Hannum, Hans-Joachim Heintze, David Raič, valamint a Morton Halperin, David 

Scheffer, Patricia Small szerzőcsoport angol nyelvű munkáit. Az önrendelkezés gyakorlatával 

foglalkozva kitértünk a konszociációs demokrácia modell lényegi elemeinek a vizsgálatára 

Arend Lijphart, Szász Alpár Zoltán és Michael Wintle tanulmányai által, valamint azokra az 

államszerkezetekre, amely államok területén a belső önrendelkezés megvalósul. Ez utóbbi 

kérdéskör tekintetében Robert Agranoff, Daniel J. Elazar, Guy Héraud, Grúber Károly, Győri 

Szabó Róbert, Pálné Kovács Ilona és Sipos Katalin munkái voltak irányadóak. 

A disszertáció központi témáját képviselő autonómia kérdéskörének elemzésekor viszont a 

magyar mellett leginkább angol nyelvű szakirodalomból meríthettünk, és elmondható, hogy 
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az eddig publikált magyar nyelvű anyagokhoz viszonyítva a legtöbb angol nyelvű autonómiá-

ról szóló szakirodalmi forrás feldolgozását sikerült a disszertációban prezentálni. Igyekeztünk 

összegezni mindazokat a szakértői véleményeket, amelyek a 20. század második felében do-

mináltak az autonómia problematikája kapcsán. A szakirodalom magyar nyelvű forrásai közül 

Bognár Zoltán, Majtényi Balázs, Vizi Balázs műveit dolgoztuk fel. Az angol nyelvű szakiro-

dalmi háttér pedig felöleli a következők munkáit: Rudolf Bernhardt, Iñigo Bullain, Wolfgang 

Danspeckgruber, Yoram Dinstein, Asbjorn Eide, Yash Ghai, Lauri Hannikainen, Hurst 

Hannum,  Hans-Joachim Heintze, Ruth Lapidoth, Siân Lewis-Antony, Richard Lindley, Kjell-

Åke Nordquist, Louis Sohn, Markku Suksi, Patrick Thornberry, Matti Wiberg, valamint a Ste-

fan Wolff és Marc Weller szerzőpáros. 

A történeti rész szintén számos olyan szekundér irodalom felkutatását kívánta, amelyek hite-

lesen és jól ábrázolják az adott történelmi háttér sajátosságait. A két világháború közötti kor-

szak prezentálásában segítségünkre voltak többek között K. Lengyel Zsolt, Romsics Ignác és 

Szarka László könyvei és tanulmányai. 

B. A primér források elemzése:  

Az elméleti összefoglalás elkészítéséhez kerestük az önrendelkezésnek és az autonómiának a 

lenyomatát a második világháború után megalakult nemzetközi szervezetek és az európai in-

tegráció dokumentumaiban, javaslataiban és nyilatkozataiban. Ilyen értelemben az Európa 

Tanács, az ENSZ, az EBEÉ (EBESZ) és az Európai Unió ezekkel a fogalmakkal, elvekkel és 

jogokkal kapcsolatos megnyílvánulásait kerestük és rendszereztük.  

A autonómia-tervek, törvényjavaslatok és statútum-tervek sokaságát elemeztük a két világhá-

ború közötti korszaktól egészen napjainkig. Az ezirányú dokumentumok egy része folyóirat-

okban, másik része pedig a világhálón található meg.  

A diskurzus színtereiként fellépő folyóiratok tartalmi feltárása és elemzése képezik a doktori 

dolgozat gerincét. A két nagy folyóirat-egység, amely elemzésre kerül: a két nyelven kiadott 

Provincia három évfolyama és a román nyelvű Altera vonatkozó tematikus számai. Az Altera 

folyóirat beszerzését közvetlenül a marosvásárhelyi Pro Európa Ligától kellett megoldanunk.  

C. Összehasonlítás:  

Az összehasonlítás módszerét több irányban is használta a kutatás. Egyrészt összehasonlításra 

kerültek a vita során felvázolt elméletek és modellek, másrészt pedig a két nagyobb etnikum 

(a román és a magyar) véleményei lettek összevetve. Ez utóbbi azt a kérdést vizsgálja, hogy 

van-e véleménykülönbség a nemzetiségek álláspontja között. 
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D. Interjúkészítés: 

Az adatgyűjtés kiemelt módszere ebben a kutatásban az interjúkészítés olyan prominens ma-

gyar és román személyiségekkel, akik a diskurzusban érintettek voltak. Ebben a formában rá-

látást nyerhettünk olyan „kulisszatitkokra” is, amelyek a könyvekből, tanulmányokból, cik-

kekből nem vagy nehezen olvashatóak ki. Megjegyzendő, hogy legalább kétszer annyi szemé-

lyiséget kerestünk fel, mint amennyivel végül realizálódhatott az interjú. Voltak olyanok, akik 

nem reagáltak a megkeresésre, voltak, akik már nem kívántak a témában nyilatkozni, de akad-

tak olyanok is, akik nagy örömmel beszéltek az elemzett folyamatokról és az interetnikus kö-

zeledésben betöltött saját szerepükről. Az interjúkat négy helyszínen, városban készítettük: 

Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Temesváron és Budapesten. Felkerestük a marosvásárhelyi 

Pro Európa Liga, valamint a temesvári Interkulturális Intézet székhelyét. Az interjúk helyszí-

néről és időpontjáról lásd a melléklet 1. számú táblázatát. 

Interjút adott:  

Smaranda Enache, az Altera kiadványokat publikáló Pro Európa Liga társelnöke, akinek a 

neve összeforrt már Románia demokratizálódási folyamataival;  

Bakk Miklós, politológus, egyetemi docens, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Politikatudo-

mányi Tanszéke magyar tagozatának vezetője, a Provincia folyóirat egyik szerkesztője, szá-

mos autonómia-tervezet szülőatyja;  

Alexandru Cistelecan, irodalomkritikus, publicista, a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem 

egyetemi tanára, a Provincia folyóirat társfőszerkesztője;  

Ovidiu Pecican, történész, újsáíró, író, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Európa-

Tanulmányok karának egyetemi tanára, a Provincia folyóirat egyik szerkesztője; 

Bodó Barna, politológus, újságíró, a temesvári Kisebbségi-Szórványkutató Központ program-

igazgatója, több erdélyi egyetem oktatója, autonómia-bizottságok tagja. 

Kántor Zoltán, szociológus, a Magyar Külügyi Intézet kutatója, a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem BTK oktatója. 

Călin Rus, a temesvári Interkulturális Intézet vezetője. 
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E. Időbeli lehatárolás: 

Mivel a disszertáció témája szempontjából szükséges lehatárolnunk egy olyan időintervallu-

mot, amelyen belül a vizsgálatokat és elemzéseket folytatjuk, kétféle időkorlátot állítottunk 

fel. Az erdélyi autonómia kérdéskörét egy szélesebb időkontextusban vizsgáltuk, ennek kezde-

tét Nagy-Románia megalakulásának időpontjában, 1918-ban határoztuk meg. A szűkebb idő-

korlát az elemzett folyóiratok megjelenésére korlátozódott, így ez az utóbbi tizenöt évet öleli 

fel 1995-től (az első Altera szám kiadásától) napjainkig. 

 

4. A doktori dolgozat felépítése 

A disszertáció hat fejezetből áll, melyek három (elméleti, történeti, elemző) csoportba osztha-

tóak. Egyrészt két elméleti fejezet (I. és II.) igyekszik kibontani a dolgozathoz kapcsolódó el-

méleti fogalmak rendszerét, vagyis ezek a fejezetek tartalmazzák a konceptualizálást. További 

két történeti rész (III. és IV.) elengedhetetlen kelléke az alapos elemzésnek, hiszen fel kellett 

térképezni a vizsgált autonómia-elképzelések előzményeit. Határt szabva a történelmi vissza-

tekintésnek, a vizsgálatokat 1918-tól kezdve egészen napjainkig készítettük el. Az V. fejezet 

egy elemző rész, rekonstruálási kísérlet, amellyel megpróbáltunk felvázolni egy interetnikus 

magyar-román regionalizmus és autonómia-koncepciót, amelynek alapjait az elemzett Provin-

cia és Altera folyóiratok, valamint a háttéresemények adták. A VI. fejezetben ennek a kísér-

letnek az eredményeit összegeztük a vizsgálati kérdések megválaszolására és a hipotézisek 

igazságtartalmának a bizonyítására alapozva. 

 

I. fejezet: 

A nemzetállam status quo-ját ért kihívásokból kiindulva a hangsúlyt azokra a hatásokra he-

lyeztük, amelyek a nemzetállam alatti szint felől érik a nemzetállami kereteket. Ehhez szük-

séges a régió fogalmának az értelmezése, illetve azoknak a régióformáló folyamatoknak az 

elméleti rendszerezése, amelyekre a regionális tudomány hangsúlyt fektet (regionalizmus, 

regionalizáció, regionalizálódás). 

A régióformáló folyamatok, a belső kohézió és azok a sajátosságok, amelyek mentén egy ré-

gió elkülöníti magát az állam egyéb térségeitől, felvetik az önrendelkezés fogalmának a prob-

lematikáját. Így az I. fejezetben kitérünk az önrendelkezés elvének és jogának a kérdéskörére, 
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valamint azon demokrácia-modellekre és államszerkezetekre, amelyekben kiteljesedhet a bel-

ső önrendelkezés. 

 

II. fejezet: 

A disszertáció szempontjából a legfontosabb az autonómia fogalma, éppen ezért ennek külön 

fejezetet szántunk. Ebben egyrészt értelmezzük az autonómia fogalmát bemutatva számtalan 

értelmezést és definíciót, majd az autonómia viszonyát vizsgáljuk más kapcsolódó fogalmak-

hoz, úgy mint önrendelkezés, föderalizmus, decentralizáció, önkormányzat, emberi és kisebb-

ségi jogok. Fontos kérdésnek tartjuk vizsgálni az autonómia helyét a nemzetközi jogban, ezért 

azokat a nemzetközi dokumentumokat és javaslatokat gyűjtöttük össze, amelyek utalnak vagy 

tartalmazzák az autonómia fogalmát. Az autonómia tipológiájára is kitérünk, értelmezve a 

személyi és a területi autonómia fogalmát. 

 

III. fejezet: 

Az autonómia-törekvések romániai történetét azzal az összefoglalással kezdjük, amely a két 

világháború közötti korszak autonómia-terveit rendszerezi. Itt kitérünk egyrészt a román, a 

német és a magyar tervekre egyaránt, a magyar elképzeléseket két csoportra osztjuk, az erdé-

lyi és a magyarországi rendezési törekvéseket külön tárgyaljuk. 

 

IV. fejezet: 

A második történeti csoportba tartozó fejezet az erdélyi autonómia-törekvéseket veszi számba 

1945-től napjainkig. Ebben a fejezetben egyrészt tárgyaljuk az államszocializmus korszaká-

nak jellegzetességeit, kitérve a Magyar Autonóm Tartomány esetére, és a Tartományban lezaj-

lott folyamatok következményeinek értelmezésére. Az államszocializmus korszaka nem csak 

a centralizmus időszaka volt Romániában, hanem annak a kísérletnek az időszaka is, amely 

révén az ország regionális sajátosságait és Erdély etnikai jellegzetességeit akarták megváltoz-

tatni. Ezeknek az összefüggéseknek a vizsgálatára is kitérünk ebben a részben. 

A rendszerváltás utáni korszakot tekintve megpróbáljuk összegezni az 1989-től útjára induló 

regionalista törekvéseket, ezen belül az újrainduló interetnikus párbeszéd kezdeteit és azok 

eredményeit, elhelyezve a rendszerben az elemzendő diskurzust is. Feldolgozzuk továbbá 

azokat az autonómia-tervezeteket, amelyek a rendszerváltástól a nyilvánosság elé kerültek. 
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A romániai regionalizációs folyamatokat is ebben a fejezetben tekintjük át, bemutatva azokat 

a regionalizációs javaslatokat is, amelyek magyar és román értelmiségiektől vagy a romániai 

magyar párttól vagy más képviseleti szervtől származtak. 

 

V. fejezet: 

Az ötödik fejezet ad helyet az Erdély speciális helyzetét és az erdélyi autonómiát előtérbe he-

lyező magyar-román-német interetnikus diskurzus elemzésének. Ebben bemutatjuk a diskur-

zus színtereit, a Pro Európa Liga által kiadott Altera kiadványt, valamint a Provincia folyóira-

tot. Mindkét színtér a közös erdélyi nyilvánosság megteremtését célozta meg, és helyet adtak 

egy olyan dialógusnak, amely igyekezett a nemzetiségek külön világát összekapcsolni és ösz-

szehangolni. A fejezet tartalmazza a folyóiratok írásainak tartalmi feltárását és elemzését, 

amelyet több tematikus csomópont köré igyekeztünk felfűzni. A tematikus rendszer a követ-

kező elemeket tartalmazza:  

- Erdély geopolitikai sajátosságai; 

- A különböző Erdély-percepciók, valamint az erdélyi kultúra és identitás kérdése; 

- Az erdélyi konszociáció lehetőségei; 

- A párbeszéd autonómiamodell-vitái; 

- A 2001-es Memorandum dokumentuma, amely a román és magyar értelmiségiek konszen-

zusának eredménye. 

 

VI. fejezet: 

Az utolsó fejezet összefoglalja a vizsgálati kérdések megválaszolását, a következtetéseket és a 

hipotézisek igazságtartalmának a bizonyítását. 
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5. Köszönetnyilvánítás 

 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített kutatómunkámban és a dokto-

ri dolgozat elkészítésében. 

Szeretném megköszönni konzulensemnek, Dr. Grúber Károlynak, hogy szakmai tudásával, 

segítőkészségével és pozitív hozzáállásával segítette munkámat. Széleskörű rálátásának, 

szakmai kapcsolatainak és ösztönzésének folyamatosan nagy hasznát vettem. 

Szeretnék köszönetet mondani Dr. Rechnitzer János professzor úrnak, a Széchenyi István 

Tudományegyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetőjének, aki az er-

délyi autonómia lehetőségeinek kutatására lehetőséget adott számomra a doktori iskolában, és 

aki olyan konzulenst jelölt ki számomra, aki a téma egyik legszakavatottabb embere hazánk-

ban. Köszönöm a doktori iskola azon professzorainak a segítségét is, akik építő jelleggű ész-

revételeikkel hozzájárultak disszertációm megírásához. 

Szintén köszönöm munkahelyem, a Tomori Pál Főiskola rektor asszonyának, Dr. Meszlényi 

Rózsának, hogy ösztönözte és támogatta a doktori tanulmányaimat, és hogy a Széchenyi 

Egyetem doktori iskolája felé orientált. Köszönöm munkatársaimnak is azokat a hasznos ta-

nácsadásokat, amelyekkel elláttak és segítettek. 

Köszönöm továbbá interjú-alanyaimnak, hogy időt és fáradságot szántak rám és segítették a 

kutatás kiteljesítését. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm családomnak a támogatást és ösztönzést, amelyet a 

doktori tanulmányaim és a kutató munkám során nyújtottak a számomra, valamint a türelmet 

is, amelyet tanúsítottak. 
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„Egyetlen társadalom sem statikus, és abszurditás azt gondolni, 

hogy bármely most fennálló egyedi kormányszerkezeti forma   

változatlanul életben marad.” 

Hurst Hannum1 

 

I. REGIONALIZMUS, ÖNRENDELKEZÉS 

A kutatás elméleti hátterének megalapozásához elsősorban a konceptualizálást kell végrehaj-

tani, vagyis a kutatás során használt alapfogalmakat kell definiálni. A regionális tudományhoz 

kötődő számos fogalom nyert már körülírást a szakirodalomban, így a regionalizmus, az ön-

rendelkezés és az autonómia, illetve az ezekhez kapcsolódó egyéb fogalmak definiálása és kö-

rülírása is számos könyv és tanulmány témáját képezi. Mindeközben fontos a közöttük lévő 

összefüggéseket is megtalálni, keresve azokat a közös érintkezési felületeket, amelyek mentén 

ezek rendszert alkotnak. A téma alapjául szolgáló elméleti hátteret a deduktív logika mentén 

próbáljuk felvázolni.  

I. 1. Nemzetállami keretek: új kihívások 

A nemzetállamok jelenlegi status quo-ja két jelentős problémával néz szembe napjainkban. 

Az első probléma kétirányú. Az a kontextus, amelyben a 19. században kialakult modern 

nemzetállamok kénytelenek egzisztálni, ma már új kihívásokkal terheli létüket és működésü-

ket. Számot kell vetniük először is a globalizációs folyamatok által felerősödött gazdasági, 

társadalmi, kulturális és kommunikációs változásokkal és hatásokkal, melyek révén az állam-

határok egyre transzparensebbekké és szimbolikusabbakká válnak. Mivel „a globalizáció fo-

kozatosan kikezdi a korábbi erős határokat, az áramlási terek adminisztratív méretei rugal-

massá válnak, a termelési és szolgáltatási hálózatok világméretekben szabadon szerveződhet-

nek”2. A globális folyamatokat csak erősítik a makroregionális integrációk megjelenése, ami-

lyen például kontinensünkön az Európai Unió, a maga egységes belső piacával és szabadság-

elveivel. A szupranacionális döntési mechanizmusban való részvétel miatt az állam ráadásul 

szuverenitásából is veszít. Ilyen körülmények között a modern nemzetállam kénytelen magát 

újradefiniálni, hiszen régi „tartalma” és működési mechanizmusai már nem biztosítják számá-

ra a megfelelő működési feltételeket. „(…) a nemzetállamiság, amely a 17-19. században vált 

                                                
1 Hannum 1992. p. 476. 
2 Horváth 1998. p. 2. 
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meghatározóvá Európában, szétporlasztva nagy birodalmakat, maga is morzsolódik immár a 

globalizáció, az integráció nyomása alatt.”3 

Ezt az állapotot Keating4 „posztszuverén” rendnek nevezi, és jellemzőit a következő szem-

pontok mentén kategorizálja: 

a. az európai integráció számos fontos kérdéskörben csorbítja a nemzetállami hatásköröket, 

például az egységes belső piac, a monetáris politika és a közös külbiztonság tekintetében; 

b. az integráció a saját új jogrendjének a kialakításával már nem teszi lehetővé, hogy a tagál-

lami szuverenitás kizárólagos és egységes maradjon; 

c. a demokratikus elvek közösségi szinten való megjelenése megdönti azt a nézetet, miszerint 

a demokratikus struktúra csak nemzetileg homogén térségekre jellemző; 

d. az Emberi Jogok Európai Egyezménye Európában függetlenítette az emberi jogok védelmét 

az állampolgárság intézményétől, így az emberi jogok védelme már nem csak a nemzetálla-

mok, hanem egy nemzetközi közösség felügyelete alá is tartozik; 

e. Európában a nemzetközi és szupranacionális szervezetek és integrációk a kisebbségi politi-

kai mozgalmak tekintetében is új kereteket biztosíthatnak. 

Mindemellett a hagyományos nemzetállami keretek elleni kihívásnak tekinthetőek sok eset-

ben a szubnacionális irányból érkező problémafelvetések. Sok esetben a nemzeti szint alatt 

húzódó területi egységek, régiók oly módon artikulálják akaratukat, hogy az akár a nemzetál-

lam átalakulását is eredményezheti. Erre jó példa a skótok küzdelme, amely Nagy-Britannia 

devolúciójához vezetett. 

„Úgy tűnik, a globalizáció gazdasági, politikai és kulturális hatásai alatt a hagyományos érte-

lemben vett 19. századi nemzetállam túl nagy ahhoz, hogy az állam kormányzati szintje alatt 

lévő helyi, illetve regionális közösségek problémáit orvosolja, ahhoz viszont túl kicsi, hogy a 

fölötte zajló globalizációs folyamatokat befolyásolni tudná.”5 

Az idézetben olvasható „túl kicsi”, illetve „túl nagy” jelleg áthidalására maga az európai in-

tegráció is kísérletet tesz, hiszen minden tagállamnak érdeke az, hogy kompetens válaszokat 

tudjanak adni (akár közösen) a nemzetállamokon belüli és a nemzetállamot meghaladó, globá-

                                                
3 Kovács 2005. p. 74. 
4 Michael Keating elméletét Vizi (2007) dolgozza fel – a felhasznált Keating-művek: Nations against the State: 
New Politics of Nationalisation in Quebec, Catalonia and Scotland. St. Martin’s Press, Houndsmill 1996. és a 
European Integration and the nationalities Question. Politics and Society 2004, Vol. 32, No. 3. pp. 367-388. 
5 Grúber 2002b. pp. 38-39.  
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lis folyamatokra. Nyilván a közös lépések nem mentesítik a tagállamokat a saját felelősség 

alól, hogy önállóan is kompetens módon kezeljék a fenti kihívásokat.  

A „túl kicsi” problematikára a közösség szupranacionális aspektusai jelentik olykor a megol-

dást, míg a „túl nagy” jelleg kihívására a „Régiók Európája”6 elképzelés lenne a megoldási kí-

sérlet. 

A „Régiók Európája” jövőkép néhány forgatókönyvet vetít előre, melyben a nemzetállam és 

a szubnacionális régiók viszonyát modellálják: 

a. Az első forgatókönyv szerint az európai integrációs folyamatokban a szubnacionális régió 

az állam helyére lép, ezzel a polgárokhoz közelebb születnek majd a döntések, illetve így a 

határon átnyúló problémák megoldására is optimálisabb keret nyílik. Ezáltal kezelhetőek len-

nének a történelmi múlt által okozott ellentmondások és feszültségek, de a jelenlegi 27 tagú 

integrációban ez az elképzelés egyelőre sok nehézségbe ütközik (már a szubnacionális régiók 

számát nézve is). 

b. A második szcenárió szerint a szubnacionális régió az állam mellé, egyenrangú partnerként 

emeltetik, így kiegészítve a nemzeti és a szupranacionális szintet egy harmadikkal. Ez nem 

csupán a tagállamok számára jelent új helyzetet, de a Brüsszel-központúság számára is kihí-

vás, mivel ellensúlyozná a túlbürokratizált közösséget. 

c. Az utolsó forgatókönyv csupán kiegészítő szerepet szán a nemzeti szint alatti régióknak, 

amely által segíti az államot és a közösséget az integráció további folyamataiban, a regionális 

politika lebonyolításában, a határrégiók problematikájában.7 

A másik nagy problémakör, amely a nemzetállamok helyzetét nehezíti, annak az eszmének a 

megdőlése, amely azt állítja, hogy a nemzetállamon belül csak egy nemzet él/élhet. „Az álla-

mok a történelem vak produktumai; a történelem pedig a hatalom és a véletlen együttese. 

Ezért az államok nem azonosak a népcsoportokkal.”8 A nemzetállam definíciója és kategori-

zálása is alapvetően ahhoz köthető, hogy milyen arányban él a határain belül a többségi illetve 

kisebbségi náció. A hibás eszme Európa nyugati részén már nagyjából kiigazításra lelt, de ke-

letre haladva a helyzet az elmosódott etnikai választóvonalak, a sajátos történelmi meghatáro-

zottság és néhol a társadalmi-politikai berendezkedés okán még igencsak bonyolult. A kérdés 

tisztázatlansága ebben a térségben akár hiányosságként is értelmezhető: „… ami a nemzetál-

                                                
6 Lásd erről: Borrás-Alomar, S. – Christiansen T. - Rodriques-Pose 1994, Scarpulla 1999, Grúber 2000, Győri 
Szabó 2006, Éger 2000. 
7 Győri Szabó 2006. 
8 Héraud 1991. p. 1. 
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lami vagy kultúrnemzeti kritériumok egyik legfőbb (közös) hiányossága, az éppen a nemzet-

alatti és állam-alatti szinten élő társadalmak (jelzem: ma még mindig a világ nagyobbik há-

nyadának!) feledése, vagy tudatos kihagyása az emberi univerzum tagolásából”9. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a nyugati liberális állammal kapcsolatos azon mítosz is 

megszűnt, miszerint az etnokulturalitáshoz való viszonyuk neutrális lett volna. Ezt a teoreti-

kusok10 állították leginkább, holott a semlegesség alapvetően sokszor a kisebbségi nemzeti 

identitás elfojtását jelentette. Ez a viszonyulás a kisebbségekhez Nyugat-Európában a közel-

múltban számos oknak köszönhetően megváltozott. Legfőképp annak köszönhetően, hogy rá-

jöttek, hosszú távon nem lehet eredményes a kisebbségi identitásnak a többségi, domináns 

nemzetbe való integrálása, illetve „az évszázados jogi diszkrimináció, a szociális előítéletek 

és a nemtörődömség dacára a nemzeti kisebbségek megőrizték saját nemzeti identitástudatu-

kat és a nemzeti autonómia iránti vágyukat”.11 Kymlicka kifejti, hogy szerinte a liberális 

„polgári nemzetek” (civic nations) és az etnikai nemzetek (ethnic nations) között nincs akkora 

különbség a kisebbségekhez való viszony tekintetében, mint azt sok szakember állítja. Igaz, 

hogy ez utóbbi nemzettípusba tartozók „elsődleges feladatuknak egy meghatározott 

etnonacionális kultúra és identitás újratermelését tartják”, de „mind történelmileg, mind pedig 

koncepcionálisan hibás az az álláspont, hogy a liberális-demokratikus államok (vagy „polgári 

nemzetek” etnokulturálisan neutrálisak”.12 A liberális demokrácia mentén működő nemzetál-

lam sem garancia tehát a kisebbségi kérdés problémamentes kezelésére, lévén, hogy a „de-

mokratikus többség egy adott államban eleve a nemzeti többséget jelenti (…) Pusztán a több-

ségi demokrácia intézménye nem garantálja a nemzeti többség önkorlátozását, így önmagában 

nem akadályozza meg a kisebbségek asszimilálását, mint ahogy nem biztosít lehetőséget a ki-

sebbségi közösség és identitás megőrzésére sem. Nem véletlen, hogy az önigazgatási igényeik 

megfogalmazása a klasszikus nemzetállami paradigma kikezdését jelenti.”13 

Kymlicka14 kitér arra, hogy milyen feltételek, körülmények segítenek stabilizálni egy olyan 

országot, ahol nemzeti kisebbségek élnek (multination state). Először is a társadalom egysége 

függ a megosztott értékektől (shared values), például a politikai értékektől, viszont ez nem 

                                                
9 A. Gergely 2002. p. 25. 
10 Pl. Michael Walzer, aki azt állítja, hogy a „liberalizmus az állam és az etnicitás éles elkülönítését jelenti”. Idé-
zi Kymlicka 1998. p. 17.  
11 Kymlicka 1998. p. 23. 
12 Kymlicka 1998. pp. 17-18. 
13 Vizi 2006. p. 55. 
14 Kymlicka 1996. Ebben a művében megkülönbözteti azon államokat, ahol történelmi nemzeti kisebbségek él-
nek (multination state) és azokat, amelyekbe egyéni vagy családi migráció során jelentek meg a különböző etni-
kai csoportok (polyethnic state). pp. 10-11.  
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elég ahhoz, hogy egybetartson egy államot. Szükség van még egy hiányzó elemre, mégpedig 

a megosztott identitásra, amely egyfajta transzetnikus jelleget hordoz, ilyennel találkozhatunk 

az Amerikai Egyesült Államokban vagy Svájcban. Sajnos nagyon sok érintett államban az 

identitás választóvonal és nem közös büszkeség, ezért szükség van szolidaritásra és közös cé-

lokra, melyek a különböző identitásokat segítik együtt élni, és nem hoznak létre alárendeltsé-

get. De mivel egy nemzeti kisebbségekkel rendelkező országban nem csak egyszerűen a nem-

zeti és kulturális csoportok különböznek, hanem különbözik az országról, mint egészről alko-

tott elképzelésük is, így fontossá válik ezen nézetbeli eltérések tiszteletben tartása is. 

Kymlicka kitér továbbá Charles Taylor gondolataira, aki szerint egy társadalom, amely sok 

nemzetiséget foglal magába, akkor tartható össze, ha tagjai értékként élik meg ezt a változa-

tosságot, és olyan országban akarnak élni, ahol a kulturális és politikai tagság változatos for-

mái léteznek. De ez sem elég minden esetben, hiszen emellett értékelniük kell nem csak a vál-

tozatosságot, hanem az egyedi etnikai csoportokat és nemzeti kultúrákat is, amelyekkel meg-

osztják az országukat.15 

A nemzetállam nemzetiségi alapú kategorizálása sem egyszerű feladat, de több félig-

meddig sikeres kísérlet született már ennek körülhatárolására. Ezek az elméletek többnyire a 

számok és arányok segítségével állították fel kategóriáikat. Arend Lijphart „homogén” állam-

nak tekinti azt az országot, ahol a többség aránya a 80%-ot meghaladja16, Georg Brunner17 a 

kisebbség lélekarányát vizsgálva állapítja meg, hogy a 10%-ot meg nem haladó nemzeti ki-

sebbségek aránya képez nemzetállamot. Az ezt a küszöböt átlépő kisebbségi arány már más-

fajta, az ún. nemzetiségi államot teremti meg. Brunner harmadik állam-kategóriája a több-

nemzetiségű, amelyben a legnagyobb népcsoportot kitevő náció kisebb arányban él a határo-

kon belül, mint 50%, a nagyságrendben soron következő pedig több mint 10%-ban.18  

Ez a két elmélet számos olyan problémát fed el, amely viszont a gyakorlatban akut módon 

nyilvánul meg, így valójában a mai viszonyok rendszerezésére alkalmatlanok. Egyrészt nem 

figyelik a regionális sajátosságokat az országot ilyen szempontból homogénnek tekintve, il-

letve a kategóriák határai is torzítóak.  

A fent vázolt elméletek alapján a nemzetállam kategorizálása a következőképpen összegezhe-

tő: 

                                                
15 Kymlicka 1996. pp. 187-191. 
16 Schönbaum 2008. 
17 Brunner 1992, 1995. 
18 Brunner 1995. 
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1. Homogén nemzetállam, amelyben a nemzeti kisebbségek aránya nem éri el a 10%-os kü-

szöbértéket, illetve nem is határolható le olyan térsége az országnak, amelyben adott kisebb-

ség többségben élne;  

2. Nemzetállam olyan ország, melynek bizonyos részein a nemzeti kisebbségek többséget al-

kotnak, de országos viszonylatban együttesen nem teszik ki a lakosság 10%-át; 

3. Nemzetiségi állam, melynek ismérve, hogy a nemzeti kisebbségek aránya az ország lakos-

ságának minimum 10, de maximum 25%-a; 

4. Több, illetve soknemzetiségű állam, melyben a legnagyobb lélekszámú nemzet sem teszi ki 

a lakosság 75%-át.19 

1. Táblázat: A nemzetállamok kategorizálása a kisebbségek arányszáma alapján Nyugat, Kö-

zép és Kelet-Európában  

Kategória Nyugat-Európa Közép és Kelet-Európa 

Homogén nem-

zetállam 
Ausztria, Dánia, Görögország, Iz-

land, Írország, Málta, Németor-

szág, Norvégia, Svédország, Por-

tugália 

Szlovénia, Csehország, 

Magyarország 

Nemzetállam Finnország, Franciaország, Hol-

landia és Olaszország 

Albánia, Lengyelország 

Nemzetiségi ál-

lam 

Egyesült Királyság, Luxemburg Románia, Szlovákia, Horvátország, 

Bulgária, Litvánia 

Több, illetve 

soknemzetiségű 

állam 

Belgium, Svájc, Spanyolország, 

Ciprus 

Bosznia-Hercegovina, Észtország, 

Lettország, Macedónia, Moldova, 

Montenegró, Szerbia 

Forrás: Brunner 1992, Győri Szabó 2006 és Schönbaum 2008 alapján saját szerkesztés20 

Mint azt az 1. táblázat is mutatja, az általunk vizsgált Románia a nemzetiségi állam kategóriá-

jába sorolható. Ennek ellenére az eddig utoljára 2003-ban módosított román alkotmány első 

soraiban kimondja, hogy „Románia szuverén és független nemzetállam, mely egységes és 

                                                
19 Győri Szabó 2006, Schönbaum 2008. 
20 Győri Szabó 2006: Albániát és Lengyelországot a nemzetállam kategóriába sorolja az albániai déli görög ki-
sebbség, illetve a felső-sziléziai német kisebbség tömbösödése okán. Schönbaum ezen két országot a homogén 
nemzetállamok kategóriában helyezi el 
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oszthatatlan”.21 Az egységes állam eszméje Romániában még mindig dogma, a román állami 

lét paradigmája.22  

A kelet-közép-európai térségben, és különösen a volt szovjet érdekszférába tartozó országok 

Európában sok esetben nehezen tudnak a fent vázolt többszörös kihívásokra naprakész vála-

szokat adni. Ennek okai a sajátosan egyedi történelmi meghatározottságban keresendők: a 

„prenacionalista” szemlélet23, és a „kelet-európai szocializmusok dezantropomorfizált és 

misztifikált hamis”24 nemzetfogalmának prolongálásában. Kymlicka kifejti25, hogy Nyugaton 

az a hit élt a poszt-kommunista országokkal kapcsolatban, hogy számukra az etnikai sokszí-

nűség kezelése egyfajta „teszt”, amely megmutatja általános politikai érettségük színvonalát. 

Ugyanakkor kifejti, hogy ezen poszt-kommunista országok jó része nem mutatott jelentősebb 

érdeklődést a Nyugat-Európában már jól működő, több nemzetiséget magába foglaló 

regionalizált vagy föderális modellek iránt. Ehelyett a legtöbb kelet-közép-európai friss de-

mokráciának az a célja, hogy egy centralizált, unitárius, egynyelvű nemzetállam legyen: 

Kymlicka kiemeli e tekintetben Romániát, mint a francia jakobinus hagyományok által befo-

lyásolt államot.26 

I. 2. Régió, regionalizáció, regionalizmus 

Az előző fejezetben használt régió fogalmának meghatározása elengedhetetlen, de mivel oly 

sokféle területi egységet jelölhet, a definiálás több ponton is nehézségekbe ütközik. Ahány 

kutató, regionális szakember, szinte annyiféle tipizálással találkozhatunk. Ha az állam területi 

szintjét vesszük kiindulópontnak, akkor az az alatt vagy fölött húzódó régiókat is megkülön-

böztetjük, így beszélhetünk államok feletti „makrorégiókról”27, amilyenek például a különbö-

ző nemzetközi integrációk, vagy a történelmi folyamatok révén kialakult nagyobb térségek 

(pl. Kelet-Közép-Európa). Az állam központi területi egysége alatt húzódó (szubnacionális) 

területi egységeket pedig „mikrorégióknak” hívjuk.28 (A terminológia további pontos haszná-

lata okán megjegyezzük, hogy a következőkben a mikrorégiók és a régió terminusokat szino-

nimaként kezeljük, mint ahogy sok esetben a szakirodalomban is tapasztalhatjuk.29) 

                                                
21 Constituţia 2003. 
22 Varga 1995. 
23 Grúber 2002b. 
24 A. Gergely 2002. p. 26.  
25 Kymlicka 2007. p. 174. 
26 Kymlicka 2007. p. 188. 
27 Ugyanerre a fogalomra a „nagytérségi régió” fogalmat használja Bernek – Süli-Zakar 1997.  
28 Grúber 2002b. 
29 Lásd például Bernek – Süli-Zakar 1997. 
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1. Ábra: A dolgozatban használt régiófogalmak ábrázolása: 

 

Forrás: Saját szerkesztés30 

A tudományterületek és a különböző kutatások releváns lehatárolási szempontjai is eltérhet-

nek, így a régió tipológiája sokrétű.31 A régiók kutatása hagyományosan a geográfia tudomá-

nyához köthető, de a régiók szerepét más diszciplínák is értelmezik. Mást kutat e kérdéskör-

ben a szociológia és antropológia (etnikai-kulturális, szellemi-tudati összetartozást), a jog (in-

tézményesülés, irányítási funkciók), a politológia (a hatalommegosztás folyamatát)32, a regio-

nális tudomány33, illetve a regionális gazdaságtan34 pedig ezek metszéspontjában igyekszik 

                                                
30 A felső-közép, közép és alsó-középszint elnevezések helye: Pálné 2001. 
31 Szabó 2005. – részletes és rendkívül alapos összefoglalóját adja a régió hazai és nemzetközi szakirodalmának 
32 Nemes Nagy 1997. 
33 A regionális tudomány által megfogalmazott definíciók összefoglalása: „a régió lehatárolt, a környezetétől el-
különülő területi egység a nemzeti és települési szint között, amelyet a társadalmi folyamatok széles körét átfo-
gó, soktényezős társadalmi-gazdasági összekacsoltság (kohézió), lakosainak érzékelhető regionális összetarto-
zása (identitástudata), valamint érdemi irányítási hatáskörű és önállóságú regionális intézmények rendszere fog 
tartós egységbe.” Nemes Nagy 2009. p. 185-186. 
34 A regionális gazdaságtan három fő régiótípust különböztet meg. Az első a tervezési vagy programozási régió, 
mely lehatárolásánál alapvetően statisztikai, információgyűjtési szempontok játszanak szerepet. Ilyen alapon 
hozták létre a NUTS-rendszert is. Az EU sajátságos NUTS-rendszere maga is megkülönböztet normatív, politi-
kai akaratot kifejező, és analitikus, az elemzési szükségletek szerint lehatárolt régiótípust. 
A csomóponti régió a teret az erőtér fogalmával azonosítja, és a gazdasági tevékenységek térbeli koncentrációját 
tekinti mérvadónak. A harmadik, a homogén régió egésze nagyon hasonló adottságokkal és jellemzőkkel bírnak, 
mind gazdasági, mind társadalmi vagy földrajzi szempontból. 
Peter Haggett a kutatásoknál figyelembe vett jellemvonások számát kiemelve egyjellemzős, többjellemzős, és 
„totális” régiókat határoz meg a tipológiájában. Ez utóbbi régiótípus a maga komplexitásával válik sajátos vizs-
gálati tárggyá. Lásd erről Lengyel-Rechnitzer 2004. 
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definiálni azt. A fogalom történeti változásait figyelembe véve megállapítható, hogy elsődle-

gesen felosztást, határ-megállapítást jelölt, később vált egy területre utaló jelentéstartalmú-

vá.35 Napjainkban rugalmas és elég tág definíciónak tűnik az adott területi egységnek valami-

lyen más térségektől elkülönülő entitás alapján történő lehatárolása, mely entitás jellemzi az 

egész térséget.  

A jelen kutatás szempontjából releváns tipológia három főbb régiótípust különböztet meg: 

1. A tervezési régió lehatárolása adatgyűjtés és statisztika-készítés okán történik, vagy jól 

meghatározott funkciók ellátására szolgál, mint amilyen például a területfejlesztés. Ehhez 

kapcsolódóan a régió „a területi programozásnak, a stratégiai tervezésnek megfelelő téregy-

ség”-gé válik, amely harmonizál az európai integrációban végbemenő folyamatokkal, beleillik 

az EU-s NUTS-rendszerbe, különös tekintettel a NUTS-II. területi egységre, amely kifejezet-

ten területi-statisztikai egységként alkalmas a közösség térségeinek az összehasonlító elemzé-

sére.36 Ezek a régiók általában nem a hatalommegosztás eszközei, hanem legtöbbször a cent-

ralizációs folyamatok aktorai. Mindenképpen fontos megjegyezni, hogy a régió fogalmának 

értelmezése az európai integrációs folyamatok és az így kialakuló regionális intézményrend-

szer következtében sokat változott, gazdagodott.37 

2. A funkcionális régió lehatárolásánál „nem adminisztratív-politikai kötöttségek, hanem 

egyéb, a történelmi, gazdasági, társadalmi fejlődés, esetleg a földrajzi szükségszerűség formál 

egységes területté”38. A szakirodalom ezt a régiótípust „természetes” régiónak is nevezi39, 

amely jól körülírható jellemzők alapján földrajzilag is behatárolható területi egység, mely 

akár a határokon is átnyúlhat. Sajátos gazdasági-társadalmi-kulturális-etnikai jegyeket hordoz, 

mely jellemzők okán elkülönül a környező térségtől. Két altípusa: 

a. A gazdasági régió, melynek lehatárolásakor alapvetően a térség gazdasági sajátosságai ke-

rülnek előtérbe, pl. speciális ágazati jellemzők, klaszter jelenléte; 

b. A történelmi, etnikai, kulturális régió, mely ezen felsorolt aspektusokban mutatkozó egye-

diséget tud felmutatni. Sajátos etnikai-kulturális (etnokulturális) értékek koncentrálódása szin-

te minden ország területén kimutatható. Mert, ahogy A. Gergely András írja, „nem a tér pusz-

ta léte adja a régiót, hanem az ott élők töltik meg tartalommal, a történelem sokarcúsága bom-

                                                
35 Sipos 1993. 
36 Horváth 2003a. p. 258. 
37 Győri 2005. 
38 Hardi 2004. p. 991. 
39 Győri Szabó 2006. p. 473. 
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lik ki a terepen.”40 Haslinger kiemeli, hogy a régió „társadalmi tapasztalati térségnek is te-

kinthető, olyan interakciómezőnek, mely szocializációs folyamatok és saját történelme során 

egyediséget sajátított el”.41 Ez a megállapítás egy több etnikumot magában foglaló régió – 

mint amilyen Erdély – szempontjából lényeges, hiszen a kulturális és etnikai interakciók va-

lóban egyedi teret hoztak létre, mindezt a történelmi sajátságok mentén is. 

Ha a gazdasági és a történelmi-etnikai-kulturális régió-altípusok sajátosságai együttesen épí-

tenek ki egy ún. „természetes” régiót, akkor annak a területi egységnek az egyedisége való-

színűsíthetően elindít valamilyen önmeghatározó-önérvényesítő folyamatot a régió emancipá-

lódásának irányába. Fontos kérdés e tekintetben a regionális identitás kérdése is. Pierre 

Bourdieu és Anssi Paasi42, akik a régiót szociológiai-szociálpszichológiai-antropológiai szem-

szögből vizsgálták, a régió fogalmát közvetlenül az identitás fogalmához társították. Ilyen ér-

telemben a régió nem egy statikus, hanem egy dinamikus jelenség, változásaival pedig a tár-

sadalmi átalakulásokat is leképezi. Paasi szerint a regionális identitás kiépülése hosszú folya-

mat, és a régió fejlődésének része. 

3. A politikai régióban élő közösség politikai közösséggé is átalakul sajátosan közös célokkal, 

érdekekkel. „A politikai régió komplex társadalmi-gazdasági jelenség, intézményesült és ön-

állósodott közbülső területi szint, a politikai döntéshozatal, a terület politikai érdekét is kifeje-

ző csoportok érdekérvényesítésének vagy az etnikai, nyelvi identitás megőrzéséért való moz-

galmak küzdelmeinek színhelye.”43 Az intézményesülés folyamata fontos egy régió életében, 

annak csúcspontja pedig az a pillanat, amikor a régió elnyeri közigazgatási szuverenitását.44 

A valós régió történelmi, kulturális, etnikai, (etnokulturális) értékekkel bír, szerencsésebb 

esetben mindezek a sajátosságok egy egyedi gazdasági térjelleggel is rendelkeznek. Ezek leg-

alább részben autonóm vagy föderális egységek, és mint ilyenek, az állam központi szintje és 

a helyi, települési szintek között kompetenciákkal és intézményekkel rendelkeznek. Ehhez a 

kérdéskörhöz kapcsolódik a decentralizáció problematikája is, amely a központi és területi 

szint közötti hatalom- és feladatmegosztást jelenti.45 A decentralizáció előnyei a központosí-

tással szemben a hatékonyság és a transzparencia kérdésköreihez köthető, hiszen egyrészt 

helyben több és precízebb információk állnak a döntéshozók rendelkezésére ahhoz, hogy 

                                                
40 A. Gergely 1998. p. 3.  
41 Haslinger 1999. p. 5. 
42 Pierre Bourdieu és Anssi Paasi elméleteit összefoglalja Éger 2000. pp. 25-26. 
43 Győri Szabó 2006. p. 474.  
44 Éger 2000. 
45 A decentralizáció elve tág definiálásban magában foglalja a dekoncentrációt is, amely azonban csak a végre-
hajtási önállóságot osztja le az alsó területi szintnek (L. Pálné 2001.) 
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adekvát módon igazodjanak döntéseikkel a helyi viszonyokhoz, mérhetőbbek a döntések köz-

vetlen hatásai is, valamint az átláthatóság jegyében a polgárok könnyebb betekintést kaphat-

nak a döntésekbe, és voksaikkal elszámoltathatják/leválthatják a számukra nem megfelelő 

döntéseket hozó grémiumot. 

Jól látható, hogy a decentralizációs folyamat a polgárokhoz közelebb viszi a problémamegol-

dás lehetőségét, vagyis erősíti az ún. szubszidiaritás elvét. Ez az elv az arisztotelészi univer-

zumból kiindulva Aquinói Szent Tamás és a katolicizmus tanain keresztül bekerült a mai eu-

rópai közgondolkodásba is, és ma már az európai integráció egyik alapelvévé nőtte ki magát. 

A Maastrichti Szerződés emeli be az integráció elsődleges jogforrásai közé, de e sokszínű fo-

galomnak az Európa Tanács és az Önkormányzatok Európai Chartája is megadja a számunkra 

érvényes definíciót, kiemelve a szubszidiaritás valamelyik jellemzőjét.  

Minden meghatározás körülírása a jelen munka szempontjából nem fontos, így kiemelném 

ezen elv két, idevágó definiálását, melyek körülírják hatalomkorlátozó szerepét, állampolgár-

központúságát és decentralizáció-pártiságát, amennyiben az adott kontextus azt megengedi. 

Jacques Delors, az Európai Bizottság valamikori prominens elnöke kifejti, hogy „a szubszidi-

aritás nem egyszerűen a felsőbb hatóságok beavatkozásának korlátozása az egyénnel vagy kö-

zösséggel szemben, azért, hogy maguk cselekedhessenek, hanem egyben kötelezettség arra, 

hogy cselekedjenek az egyén vagy csoport irányában, ha lehetőség van arra, hogy azok elérjék 

a kívánt célt. A kisebb, illetve alacsonyabb egység joga addig a mértékig cselekedni, ameddig 

arra egyedül jobban képes, mint a nagyobb, illetve magasabb egység”. Az Önkormányzatok 

Európai Chartája konkrétabban így gondolkodik erről, hogy „általában a közfeladatokat lehe-

tőleg az állampolgárokhoz legközelebb álló igazgatási szerveknek kell megvalósítaniuk. A 

feladatok más igazgatási szervekre történő átruházása a feladat természetétől, jellegétől, a ha-

tékonysági és gazdaságossági követelményektől függ”.46 

A régiók és az állam viszonyrendszere azonban országonként, korszakonként és 

makrorégiónként változó, és e különböző rendszereket néhány, a regionális tudomány által 

vázolt folyamat és sajátosság összhatásával lehet leginkább jellemezni: ezek a regionalizáció, 

a regionalizmus és a regionalizálódás. 

                                                
46 Idézi Pálné 2001. p. 31. 
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2. Ábra: Régióformáló folyamatok: 

 

Forrás: Nemes Nagy 2009. p. 192. 

A regionalizáció egy felülről, a központi területi szint felől induló folyamat (top-down), 

amely hatalom átruházást és decentralizációt eredményez azokban a térségekben, amelyekre 

ez a folyamat az állam területét „határvonalakkal, dezaggregált kisebb egységekre”47 osztja 

fel. Közigazgatási vagy politikai régiókat szinte minden nyugat-európai állam létrehozott már 

az utóbbi évtizedekben. Ez a regionalizációs „hullám” az európai integráció mélyülésével 

párhuzamosan söpört végig Nyugat-Európában. Több elmélet is igyekszik megmagyarázni 

ennek a tendenciának az okait, több aspektusból is megvilágítva a kérdéskört. Ezek közül né-

hány releváns elképzelés az okok között felsorolja: 

- az urbanizációs folyamatokat és a közszolgáltatási ellátások hatékonyságát; 

- a demokratizálódáshoz vagy térségi politikai aktorok érdekei mentén szükséges ideológiai 

motivációkat; 

- a globalizáció befolyását; 

- az európai integrációt; 

- vagy egyszerűen csak a folyamat divat jellegét, mely szintén elősegítheti ezen folyamat el-

terjedését;48 

- racionális-funkcionális koncepciók érvényre jutása, gazdasági érdekek érvényesülése;  

                                                
47 Nemes Nagy 2009. p. 186. 
48 Bennett, Sharpe, Ohmae, Bullmann és Loughlin-Peters elméleteinek összefoglalása: Schrijver 2005. 
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- az államszerkezet modernizációja. 

De bármi legyen is a regionalizáció argumentációja, a folyamat mindig köthető a régió és az 

állami szint valamilyen konfliktusához. Ezek a konfliktus-helyzetek nagyon sok közéleti és 

politikai vitát, diskurzust generáltak, bármilyen sokféleképpen zajlott is le a regionalizáció a 

különböző országokban, legyen szó akár a poszt-francoi spanyol regionalizációról, a Mitte-

rand-i decentralizációról vagy a Tony Blair-féle devolúcióról. Ezek a különbségek a folyamat 

sokszínűségét jelzik, érdemben azt, hogy minden ország másként viszonyul a regionális iden-

titáshoz, a kulturális pluralizmushoz vagy a szubnacionális szintek autonómiájához.  

A gyakorlatban az is megfigyelhető, hogy egy állam esetleg épp akkor alkalmazza a 

regionalizációt, ha külső (nemzetközi) vagy belső (hazai) legitimációját veszélyben látja. 

Ilyen formában ez a folyamat és a vele járó decentralizáció vagy devolúció eszköz a hatalom 

kezében. A nemzetközi legitimációnak a regionalizáció eszközével való visszaszerzésére jó 

példa Nyugat-Németország föderalizálása, amelyben az amerikai befolyás és minta is nagy 

szerepet játszott. A belső legitimáció visszaszerzésének példájaként a spanyol eset leírása a 

legalkalmasabb, hiszen a Franco diktatúrát követő szétesés után a regionalizálás járható útnak 

tűnt az állam számára, még akkor is, ha ez nem aratott osztatlan sikert minden etnikum között 

(lásd a baszk szeparatizmus újjáéledését).49 

A regionalizáció mellett megemlítendő másik fogalom a regionalizmus, melynek sokféle ér-

telmezése született a tudományos munkákban. Sokféle diszciplína kereszttüzében áll, így a 

regionalizmust a földrajz, a politikatörténet, az eszmetörténet, a szociológia, a regionális gaz-

daságtan, a nemzetközi jog és a politológia is vizsgálja és értelmezi. A fogalom kontextusától 

függően jelentése széles skálán mozoghat, így jelentheti a regionális vagy államközi identitás 

elismerését, társadalmi és politikai mozgalmat, vagy cselekvésorientált hivatkozási keretet, 

amelyet például a regionális tervezés is képvisel.50 

A regionalizmus egyik értelmezési lehetősége az alulról felfelé (bottom-up) irányuló folya-

mat-jelleget emeli ki51, és a regionalizációval ellentétes folyamatként írja le, de hangsúlyozva 

mozgalom jellegét. Ilyetén jelentését a regionalizmus az 1970-es években nyerte el, de moti-

vációi egészen széles skálán mozoghatnak. Eszerint a regionalista mozgalmak a régió sajátos-

ságaira építenek, kihangsúlyozva az adott térség történelmi és/vagy etnokulturális, nyelvi, val-

lási, gazdasági fejlettségbeli elkülönülését az ország többi részétől, és provokálják az állam 

                                                
49 Grúber 2002b. 
50 Sipos 1993. 
51 Joó 1988. 
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politikai hatalmát. Ezen mozgalmak központi kérdése a regionális megkülönböztetés ideája 

vagy a kollektív identitásnak és a regionális érdekek politikai kifejezésének összekapcsolása. 

A szakirodalom kiemeli a régiók állandó változási képességét, így a régiók önérvényesítő, il-

letve államkorlátozó szerepe is ezen entitások belső dinamikájából fakadnak, lévén „flexibili-

sek, változásképesek, átalakulni hajlamosak”.52  

Mértékét, aspektusait, illetve motivációit tekintve a regionalizmus igen sokféle lehet, és or-

szágonként, de akár régiónként is változó képet mutathat. Legjellegzetesebb aspektusa az 

etnokulturális jelleg, amelynek motivációja a térségben élők etnikai, kulturális különbözősé-

ge. A közösség mozgalma által megfogalmazott kérések-követelések az állam felé sokfélék 

lehetnek a csak és kizárólag nyelvhasználathoz vagy kulturális igényekhez kötődő jogoktól 

kezdve az önrendelkezéshez, autonómiához köthető aspirációig terjedve. A térségben több et-

nikum is élhet, a multikulturális jelleg, a polietnikus közeg ismérvei akár megtöbbszörözhetik 

az igények jogosságát. Egy többnemzetiségű államban vagy térségben az egyének többszörös 

identitással is rendelkezhetnek. Ezek az identitások hierarchiába rendeződnek, és miközben 

egyidejűleg léteznek, néha versengenek is egymással. A regionalizmus ilyen esetben ezen ver-

sengő identitások jelenlétét jelzi.53  Ez összhangban van az identitástudatnak azzal a jellemző-

jével, amely szerint összetett és többszörösen rétegzett.54 A helyi identitás két fontos összete-

vője a „hovatartozás-érzés”, mint „evidens létállapot”, illetve „az elhatárolódás a máshonnan-

tól, a határmegvonás az idegenek előtt”, a másoktól való megkülönböztetés, elkülönülés.55 

Az oly sokféle mozgalomnak mégis felismerték a közös mozgatórugóit, és nyílván a különbö-

zőségeit, sajátosságait is. Ilyen formában Joó56 a következő tényezőkben látja az 

etnoregionalizmus felerősödésének okát a II. világháború után: 

1. Nemzetközi okok:  

- a nemzetközi diplomáciában a nemzeti önrendelkezés felértékelődik, megalakul az ENSZ, 

megkezdődik a dekolonizáció; 

- a második világháború utáni nyugat-európai integrációs törekvések, a kialakított Európai 

Közösségek, amely a régiók Európáját kívánja létrehozni, tiszteletben tartva a tájegységek et-

nikai, történelmi, földrajzi és gazdasági ismérveit; 

                                                
52 A. Gergely 1998. p. 10.  
53 Schrijver 2005. 
54 Gereben 1999. 
55 A. Gergely 1998. p. 13. 
56 Joó 988 



 32

- a nemzetközi kisebbségvédelem 1945 utáni kiépítése és megerősödése. 

2. Belső, speciálisan az adott térségre jellemző okok: 

- az adott térség gazdasági-társadalmi fejlettségének eltérése az országos átlagtól – Skócia, 

Wales, Korzika például elmaradottabb, de Katalónia, Baszkföld fejlettebb az országos átlag-

nál; 

- a területi-politikai centralizáció válsága, önkormányzati törekvések – ezek a folyamatok ké-

pesek az államstruktúrát is megváltoztatni; 

- civilizációs- és identitásválság-okok – a civilizációs válság-okokat szokták etnikai elidege-

nedésnek is nevezni. Ilyen esetben az etnoregionalista mozgalmak ún. „igazodási pontokat” 

keresnek egy olyan világban, társadalomban, amelyben az értékrend válságban van. „(…) az 

életszínvonal fogalma mellett megjelenik az élet minősége, a túlzottan mennyiségi szemléletű 

gazdasági növekedés terminust mindjobban háttérbe szorítja a kiegyensúlyozott, minőségi 

változást ígérő fejlődés szó, a megelőző időszak ökonómiai determinizmusának egyoldalúsá-

gai ellenében olyan, egyéneket és csoportokat egyaránt érintő értékek fogalmazódnak meg, 

mint a részvétel, beleszólás, önkormányzat, önmegvalósítás stb.”57 

A regionalizmus politikai aspektusáról akkor beszélhetünk, ha az adott közösség követelései 

közé tartozik a területi decentralizáció is. Az előbb vázolt, több pilléren nyugvó önállósodási 

folyamat a regionális mozgalmakat a centralizmus ellenlábasaivá teszi, amely által ezek a 

mozgalmak a decentralizációt sürgetve a kulturális sokszínűség értékeit, illetve a helyi társa-

dalmat emelik piedesztálra.58  

A gazdasági regionalizmus összekapcsolódhat az etnikai vagy politikai aspektussal, de nem 

kizárólagosan. Néha gazdasági érdekek állnak a regionális mozgalmak mögött: gazdag régió 

önállósodni akar és decentralizáció folytán függetlenedni a központtól59 (itt bekapcsolódik a 

politikai jelleg is), a szegény régió többletforrásokhoz való hozzáférést remél a központtól an-

nak érdekében, hogy sajátságait megőrizze60 (és ha ez etnikai és/vagy kulturális jellegzetes-

ség, úgy ez az etnikai aspektusnak a folyamatba való bekapcsolódását jelenti).  A Baden-

Württemberg német tartomány regionalizmusa is alapvetően ötvözi a gazdasági és politikai 

aspektusokat, de nélkülözik az etnikai jelleget. Vannak olyan európai térségek, amelyek Eu-

                                                
57 Joó 1988. p. 125.  
58 Voutat gondolatat összegzi A. Gergely 1998. 
59 Pl. Flandria, Katalónia, Skócia, az olasz Lombard Liga. Ez utóbbi esetében a mesterséges etnoregionalizmus 
esetével találkozunk 
60 Ide sorolható Languedoc és Galícia 
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rópai Uniós többletforrások reményében kívánnak régióvá válni, ilyenek például Írország déli 

megyéi.61 

Mértékét tekintve a regionalizmus ölthet kirívó és szélsőséges formákat is, általában akkor, ha 

az érintett állam nem vagy kevésbé fogadja el a regionalizáció elvét. Ilyen szélsőséges esz-

közrendszerű vagy szélsőséges eseményekhez vezető regionalizmusok közül néhány típus: 

- a szeparatista és erőszakos baszk ETA szervezet által használt metódus; 

- a békés, ettől függetlenül szeparatista skót regionalizmus; 

- a nem is szeparatista és békés flamand regionalista mozgalom, amely nem óhajtott ugyan 

Belgiumból kiválni, mégis alapjaiban változtatta meg a belga állami berendezkedést. 

A regionalizmus a fent vázolt jelentéstartalom mellett egyéb összefüggésben is használatos 

fogalom. Általános terminusként használva a regionális folyamatok révén kialakult intéz-

ményrendszert vagy ennek az intézményesülésnek a folyamatát is értjük alatta. De szokás át-

fogó fogalomként is értelmezni, ahogy ezt Szokoly Elek Erdély esetében írja közvetlenül ösz-

szekapcsolva az autonómia-törekvésekkel is: „a mi tájainkon gyűjtőfogalomként használjuk, 

amely összesíti úgy a regionalista kezdeményezéseket, mint a különböző autonómiaprogra-

mokat vagy regionalizálási projekteket.”62 

A regionalizmus jelenségének gyors fogalmi változásait mutatja, hogy már a 90-es évek kö-

zepén megjelenik az ún. új regionalizmus, amelynek mentén a kialakult régiók nem organikus 

fejlődés útján jönnek létre, hanem mesterségesen, új intézményrendszer jellemzi őket, és álta-

lában nem a nemzetállam alatti, hanem afeletti, szupranacionális képződmények.63 

A szakirodalom egy része a regionalizmust ilyen értelmezési keretben vizsgálja, és kiemeli az 

intézményi aspektusát, a kooperatív jellegét és kihangsúlyozza a gazdasági dimenzió domi-

nanciáját.64 Éger a regionalizmust két nagy csoportba osztja, egyben hangsúlyozva ezek idő-

rendi egymásra épülését is:  

a. Egyrészt megkülönbözteti az államközi és felülről szervezett regionalizmust, amelynek 

gyökerei a II. világháború utáni 50-es évekre nyúlnak vissza. Ekkor az észak- és nyugat-

európai integrációs folyamatok új közösségeket és együttműködéseket hoztak létre, új model-

leket és intézményrendszereket hívva életre. A nyugat-európai integrációs modellek két al-

                                                
61 Grúber 2000. 
62 Szokoly 2005. p. 7. 
63 Éger 2000. 
64 Laffan 2004, Éger 2000. 
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csoportja: a történelmi indíttatású, a közös múltra építő struktúrák, például a Benelux unó 

vagy a skandináv államok együttműködése, az Északi Tanács; illetve a gazdaságpolitikai és 

ideológiai megalapozottsággal bíró modellek, mint amilyen az Európai Gazdasági Közösség 

kiépülése.  

b. A másik csoportba Éger az alulról felfelé irányuló regionalizmust sorolja, amelyek eseté-

ben már nem a nemzetállam a főszereplő, hanem a régiók. E tekintetben a határ menti térsé-

gek együttműködését emeli ki, mely jelenség az eurorégiók kialakulását is eredményezte. A 

transznacionális regionalizmus európai példái az 1963-ban megalapozott Regio Basiliensis, az 

1978-ban született Alpok-Adria Munkaközösség vagy az 1990-ben életre hívott Duna-menti 

Országok Munkaközössége, melynek Magyarország is tagja.65 

A regionalizmus hasonló, de más tipológia által megközelített értelmezését nyújtja Winfried 

Lang66. Ennek a kategorizálásnak az alapját az érintett régió kiterjedése, méretei illetve nem-

zetközisége adja, így három alapkategóriát különböztetve meg.  

1. Nemzeti keretű regionalizmus, melynek két fajtája: 

a) az alulról építkező regionalizmus, amely olyan régiókban jelentkezik, ahol a térség auto-

nómia-hagyománya hosszú időkre nyúlik vissza – ezt Lang a föderáció szinonimájaként ér-

telmezi; 

b) a felülről építkező regionalizmus, amely esetében megjelenik az állami funkciómegosztás 

területi, illetve helyi szinten – ez a decentralizáció szinonimája Langnál. 

2. A transznacionális regionalizmus, amely olyan, több ország területét érintő térségekben 

felbukkanó folyamat, ahol kulturális vagy gazdasági egységről beszélhetünk. 

3. A nemzetközi regionalizmus, amely alapvetően a nemzetközi integrációkat (különböző sza-

badkereskedelmi övezeteket, az európai integrációt) létrehozó folyamat.  

A szakirodalom a régióformáló regionalizáció és regionalizmus folyamatai mellett megemlít 

egy harmadikat is, a regionalizálódást. A regionális gazdaságtan elméleti megközelítése sze-

rint ez a folyamat akkor figyelhető meg egy adott térségben, ha erős a társadalom és a gazda-

ság térségi szerveződése, és így a „reálfolyamatok fokozatosan kikényszerítik egy új területi 

entitás kialakítását, éppen egy erős, vagy a jól elkülönült összetartozás, kohézió alapján”.67 

Nemes Nagy József a regionalizálódásról és a regionalizmusról alkotott fogalmi rendszerét a 

következő, 2. táblázatban foglalta össze: 

                                                
65 Éger 2000. pp. 12-16. 
66 Winfried Land regionalizmus-értelmezését összefoglalja Éger 2000. pp. 31-32. 
67 Lengyel-Rechnitzer 2004. p. 38.  
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2. Táblázat: Különböző térségi szintek jellegadó folyamatai és eszmerendszerei: 

induló egység folyamat eszmerendszer új entitás 

település lokalizálódás lokalizmus lokalitás 

térség regionalizálódás regionalizmus régió 

Föld globalizáció globalizmus globalitás 

Forrás: Nemes Nagy 1997. p. 409.  

A térség viszonylatában e felfogás értelmében kiemelendő két fontos tényezőnek az összjáté-

ka, amely a régiót, mint új entitást létrehozza. Az egyik tényező, a regionalizálódás egy fo-

lyamat – akárcsak az előző definícióban, viszont a regionalizmus eszmerendszerként jelenik 

meg, amely a térség sajátosságaira reflektál, köztük a regionális identitásra is, és ezen egyedi 

jegyeknek adja rendszerszerű összefoglalását, ugyanakkor „politikai, szellemi irányzat”68 is, 

amely definíció kötődik a regionalizmus mozgalom jellegéhez. 

Jelen kutatás szempontjából a regionalizmust egy nemzetállam alatti térségi szinten elhelyez-

kedő régió esetében vizsgáljuk, és legfontosabb jellemzőit abban keressük, hogy miképpen 

tudja ez a jelenség a régió sajátosságait, egyedi jellemvonásait kimutatni és felmutatni, ho-

gyan tudja (akár politikai) programmá szervezni.  

Összegzésként elmondható, hogy valódi régió csak akkor alakulhat ki, ha a három fent vázolt 

tényező, a regionalizáció, a regionalizmus és a regionalizáció aktivitása összehangolódik, a 

kétféle (állami és területi) akarat összeér, és egymást támogatja. E folyamatban nagy hang-

súlyt kap a belső kohézió és azok a sajátosságok, amely okán a régió elkülöníti magát az ál-

lam egyéb térségeitől. 

Ez az elkülönülni vágyás felveti egy, a kérdésben nagyon fontos nemzetközi jogi fogalomnak 

a problematikáját, amely napjainkban is sokféle értelmezésnek van kitéve. Ez a fogalom az 

önrendelkezés. 

                                                
68 Nemes Nagy 2009. p. 187. 
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I.3. Az önrendelkezés elve és az önrendelkezési jog 

Az önrendelkezés napjaink egyik legkomplexebb kihívása. Egyike azon kifogásolhatatlan cé-

loknak, melyeket nehéz definiálni és vele szembehelyezkedni sem lehet. Értelmezési nehéz-

ségeit egyrészt sokrétűsége adja. Nehéz felsorolni minden aspektusát, de többek között: 

- jelentheti a népek jogát ahhoz, hogy megválasszák a saját kormányzati formájukat a 

már meglévő határokon belül (ilyen értelemben a diktatúrák megdöntésének és a 

gyarmati uralom alóli függetlenség kinyilvánításának alapja); 

- jelentheti egy etnikai, nyelvi vagy vallási csoport jogát ahhoz, hogy újraértelmezze a 

már létező nemzeti határokat annak érdekében, hogy elérje különálló nemzeti szuvere-

nitását; 

- jelentheti egy föderális államban egy politikai egység jogát ahhoz, hogy független 

szuverén állammá alakuljon (ilyen eset a volt Jugoszlávia vagy Szovjetunió szétesése); 

- jelentheti egyszerűen csak egy etnikai, nyelvi vagy vallási csoportnak azon jogát egy 

szuverén államon belül, hogy nagyobb autonómiát kapjon vagy nyelvi, vallási identi-

tását kiteljesíthesse (valós területi egységben vagy szimbolikus térben). 

Az önrendelkezést a 18. század szülötteként, a felvilágosodás fogalomrendszerének elenged-

hetetlen elemeként értelmezik. De az azóta eltelt időszakban végigkísérik az ellentmondások, 

melyek alapvetően „immanens dualizmusából” adódnak.69 Ez azt jelenti, hogy az önrendelke-

zés a második világháborút követő időszakban a nemzetközi kapcsolatok területén domináló 

elvként tiszteletben tartotta a nemzetállami területi integritást és tiltotta a nemzetállami hatá-

rok erőszak általi megváltoztatását, de napjainkban a globális folyamatok, erők következtében 

egyes nemzetállamok nem tudják területüket hathatósan ellenőrizni. A globális információ- és 

tőkeáramlás, a munkaerő mobilizálódása, a környezeti és egészségügyi problémák, a nemzet-

közi terrorizmus és korrupció mind-mind alááshatják a nemzetállamok régi status quo-ját, 

ahogy erről már az értekezés elején is szót ejtettünk. De az önrendelkezés nemzetállam alatti 

területi szinten való értelmezése szintén kihívás a nemzetállam számára, mert újraértékeltethe-

ti, esetleg átformálhatja az adott állam politikai berendezkedését, még akkor is, ha ezek a fo-

lyamatok nem vezetnek szecesszióhoz. Mindezek értelmében a fogalom komplexitása jól ér-

zékelhető, és érthető, hogy a nemzetközi jogászok között miért alakult ki vita arról, hogy „az 

önrendelkezés gyakorlását az államok területi integritásának védelmezésével hogyan lehet 

                                                
69 Bíró 2003. p. 18.  
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összhangba hozni”70. A nemzeti önrendelkezés elvét és az ehhez való jogot ma már senki sem 

vitatja, csak a meghatározás okoz problémát. Nem csoda, és ezt Neuberger is kifejti, hiszen a 

fogalom „részei”, „alkotó elemei” is sokszor képezik a vita és értelmezés tárgyát. „Az önren-

delkezés elvében található kétértelműséget legjobban az a tény igazolja, hogy több nemzetkö-

zi konfliktus szembenálló felei gyakran erre az elvre hivatkozva indokolják saját pozíciójukat. 

Megtehetik, mivel nem létezik egyetértés abban, hogy mit jelent a ’nemzeti’, az ’ön’ és a 

’rendelkezés’. Így az elv majdnem egyetemesen elfogadott, viszont az értelmezések messze-

menően eltérők.”71 

I.3.1. Az önrendelkezési jog formái 

A fogalom komplexitása okán a nemzetközi jogászok értelmezési kísérletei kétfajta önrendel-

kezést különböztetnek meg, a külső és belső önrendelkezést: 

1. A külső forma a népek joga a szuverén megválasztásához (vagyis egy állam függetlensége), 

vagy a szecesszióhoz, az elszakadáshoz való jog, melynek három kontextusban van realitása: 

a. a gyarmati népek esetében, az elszakadás jogát jelenti, de ennek már csak történeti jelentő-

sége van, lévén, hogy a gyarmati rendszer felbomlása a hatvanas évek végéig lezáródott; 

b. idegen katonai uralom alatt élő népek esetében, mely népeknek a felszabaduláshoz való jo-

got az ENSZ Közgyűlés 1970. évi nyilatkozata ismerte le; 

c. népcsoportok esetében, amelyeket akadályoznak a kormányzati részvételben és az egyéni 

emberi jogok gyakorlásában. 

2. A belső forma azonban ennél sokkal bonyolultabb és tisztázatlanabb kategória, de kétségte-

len, hogy egy népcsoportnak az adott állam területi integritásának tiszteletben tartása mellett 

adott önrendelkezését jelenti. Fajtái a következők: 

a. demokrácia egy homogén államban, pl. Hollandia speciális esetében (ahol az pilléresedett 

társadalmon belül az oszlopok homogenitásáról beszélhetünk); 

b. autonómia vagy föderalizmus egy népcsoport számára egy demokratikus államon belül, pl. 

katalánok autonómiája; 

c. autonómia vagy föderalizmus egy csoport számára egy nem demokratikus államon belül, 

pl. Hongkong Kínán belül. 

                                                
70 Tibori 2005. p. 42.  
71 Neuberger 2000. p. 135.  
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Azonban a népcsoportok definíciója, mint e jog alanya, sem teljesen körülírt, csak megoldás-

kísérletek születtek eddig.72 Az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának 1984-es 21. ülésszakán az 

önrendelkezési jogot az egyéni emberi jogok alapjaként értelmezi, mely segíti ez utóbbi bizto-

sítását, előmozdítását, megerősítését. Így a népek belső önrendelkezése egyéni jogként értel-

mezendő. „Az egyéni emberi jogokat az egyes államok etnikai, vallási vagy ideológiai hova-

tartozásra való tekintet nélkül kell, hogy biztosítsák. Ekképpen a különböző népcsoportokhoz 

tartozó egyéneknek joguk van képviseltetni magukat az állam törvényhozó szerveiben, és 

szabadon irányíthatják kulturális, társadalmi és szociális fejlődésüket.”73 

Az elmozdulás az egyéni emberi jogtól a kollektív jog felé, egyelőre nehézkes. Az elmúlt húsz 

évben születtek kezdeményezések különösen osztrák, német és svájci szakemberek részéről, 

hogy ezt elősegítsék, ez azonban még nem egyértelmű. Nemzetközi jogi dokumentumban 

azonban már felbukkant a kollektív jelleg is, mégpedig az 1992-es, A jugoszláviai konfliktu-

sokkal foglalkozó nemzetközi értekezlet döntőbíráskodási bizottsága megfogalmazásában, 

mely már csoportokról beszél, amelyek egy adott ország területén belül élnek, és amelyek a 

többségi lakossághoz képest más etnikai, vallási vagy nyelvi csoportot alkotnak. A bizottság 

kimondja, hogy ezeknek a közösségeknek joguk van elkülönülő identitásuk nemzetközi szin-

ten való elismertetéséhez. 

A fenti kategorizálást Neuberger más kifejezésekkel teremti meg nagy, illetve kis önrendelke-

zésről ír.  Eszerint a nagy önrendelkezés a szuverenitást tűzi ki célul, melyet nemzetközileg is 

elismernek, és „külső, politikai vagy szeparatista”, a kis önrendelkezés viszont az állam belső 

struktúráját érinti, vagyis „inkább belső, gazdasági és kulturális”.74 

I.3.2. Az önrendelkezés fogalmának fejlődése, értelmezésbeli változásai 

Az önrendelkezés elvének a megjelenése és történelmi változásai nagyrészt ahhoz a jelenség-

hez kötődnek, amelyeknek révén néhány közösség visszautasította, hogy általa „idegennek” 

vélt uralkodó és kormányzat gyakorolja a hatalmat a közösség felett. Ezek a folyamatok pár-

huzamosan fejlődtek a csoportok, közösségek fokozatosan fejlődő öntudatával, míg az önren-

delkezés tulajdonképpen nem lett más, mint a népek akarata, hogy önmaguk kormányozhas-

                                                
72 Ilyen volt az UNESCO 1989-es javaslata, a Final Report and Recommendation of an International Meeting of 
Experts on the Further Study of the Concept of the Right of People for UNESCO. Habár a javaslat sok ered-
ménnyel szolgált, különösen a népcsoportok tulajdonságaira vonatkozóan, az önrendelkezési jog alanyainak de-
finiálását nem vitte véghez. 
73 Tibori 2005. p. 43. 
74 Neuberger 2000. p. 136.  
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sanak. Ez az elv először a felvilágosodás korában jelent meg Amerikában és Európában egy-

aránt. A Thomas Jefferson által 1776-ban közreadott Függetlenségi Nyilatkozat és az 1789-es 

francia forradalom, valamint az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata e tekintetben ugyan-

azokat az elveket visszhangozták. A francia forradalom alaptétele az volt, hogy a kormány-

zásnak a nép és nem a király akaratán kell alapulnia. E forradalom elvei Jean-Jacques Rous-

seau politikai filozófiai fogalmaiban, a „társadalmi szerződés”-ben és „közakarat”-ban gyö-

kereztek, melyek a demokratikus rendnek, az egyéni szabadságnak és a legitim hatalom gya-

korlásának az alapjait képezték és azokat védték. Rousseau-t azonban megelőzték az ún. tár-

sadalmi szerződéselméleteket felvonultató politikai filozófiai irányzatok a 17., ill. a 18. szá-

zadban, amelyeket például Hobbes és Locke is képviseltek. A gyökerek tehát egészen vissza-

nyúlnak a történelemben. A társadalmi szerződéselméletek kimondták, hogy egy legitim ál-

lam létrejöttéhez egy megegyezésre van szükség a szabad polgárok közösségében. A forra-

dalmi politikai gondolkodás ehhez hozzárendelte azt az elvet, miszerint a kormányzat a de-

mokratikus akarat megnyilvánulása. Elmondható, hogy a francia forradalom nagy hatással 

volt a 18. és 19. századi politikai gondolkodásra, a közösségek politikai öntudatára és a mo-

narchikus kormányzati rendszer sorsára Európában. Az a gondolat, hogy a nép a legitim hata-

lom forrása, elvezet ahhoz az elvhez is, amely kimondja, hogy a népek szabadon határozhat-

ják meg saját politikai státusukat.75 

I.3.2.1. A wilsoni elvek 

A 20. században az önrendelkezés elve először Woodrow Wilson amerikai elnök beszédeiben 

bukkan fel, már 1916-tól kezdődően. 1918. január 8-iki beszédében Wilson tizennégy pontban 

összegezte a világbékéhez vezető program lépéseit. Ebben szó szerint nem beszélt az önren-

delkezésről, de az általa megfogalmazottak az önrendelkezés definiálását adták az adott kor 

szemléletének megfelelően. „Egy nyilvánvaló elv hatja át a programot, amelyet itt felvázol-

tam. Ez az igazságosság elve, minden nép és nemzetiség számára, valamint joguk ahhoz, hogy 

egyenlő szabadság feltételekkel és biztonságban éljenek együtt, akár erősek, akár gyengék.”76 

Wilson számára a demokratikus kormányzat az elnyomás és a konfliktus elleni egyetlen ga-

rancia, mivel csak a kormányzat egy demokratikus formája alatt tudja a nép vagy nemzet 

megválasztani a saját kormányzatát, ellenőrizni a kormányzat cselekedeteit, és biztosítani azt, 

hogy az nem fogja áthágni az emberek jogait és érdekeit.77 

                                                
75 Raič 2002. 
76 Nemzetközi szerződések: 1918-1945. p. 24. 
77 Raič 2002. 
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Wilson tizennégy pontjában rendezni kívánta a gyarmatok kérdését is, egyaránt figyelembe 

véve mindkét fél, a gyarmatosítók és a gyarmati népek szempontjait. A wilsoni ez irányú el-

méletet azonban az európai gyarmattartók vonakodtak elfogadni. 

A fent idézett wilsoni elv jól láthatóan nem tartalmaz konkrét utalásokat a területi átrendezés-

re és határmódosításokra, mégis, 1919-ben többek között éppen rá hivatkozva hajtották végre 

az átalakításokat. A párizsi békekonferencia azonban inkább erőszak volt az önrendelkezés 

elvén, mint igazságszolgáltatás, de valójában az egyes békeszerződések távol álltak attól, 

hogy egyáltalán említsék ezt az elvet. És mivel a Szövetségesek soha nem fogadták el Wilson 

programját, az önrendelkezés fogalma innentől kezdve félreértelmezetté vált, mert fenntartot-

ták maguknak a jogot a sajátos definiálásra. Ennek alapján a világháborút követő határmódo-

sítások esetében a győztes hatalmak a saját politikai érdekeik mentén és szelektíven alkalmaz-

ták az önrendelkezés elvét.78 Ehhez a félreértelmezéshez természetesen hozzájárult az is, hogy 

maga Wilson sem használta az önrendelkezés fogalmát következetesen (többnyire az álla-

mi/nemzeti függetlenség fogalmával találkozott addig), ezért ebben az időben a terminológia 

még pontatlan és ellentmondásokkal teli volt. Ez vezethetett e korszakban az önrendelkezés 

oly sokféle és önkényes definiálásához. Egyes szerzők szerint maga Wilson is alábecsülte az 

önrendelkezés gyakorlati bevezetésének komplexitását, nehézségeit, ez vezethetett el az ellen-

zők általi definíciókhoz és olyan folyamatokhoz, amelyeket Wilson maga nem akart.79 

I.3.2.2. Az önrendelkezés megjelenése a nemzetközi jogban 

Az önrendelkezés elvének a nemzetközi jogban való megjelenése a II. világháború utáni kor-

szaknak köszönhető. Ez azonban nem jelentette egyidejűleg a pontos értelmezés kikristályo-

sodását, így sajnos „ezen alapjognak széles körökben elismert meghatározása ma sincsen”80. 

Az 1945-ben megalakult ENSZ Alapokmánya több helyen is említi a nemzetek önrendelke-

zését, mivel célja a nemzetek közötti jó kapcsolat kialakítása és fenntartása, ehhez viszont el-

engedhetetlennek tartották egyenjogúságuk és önrendelkezési joguk tiszteletben tartását és 

hangsúlyozását. 

Az ENSZ Alapokmány 1. cikke így fogalmaz:  

„Az Egyesült Nemzetek célja, hogy (…) 

                                                
78 Bíró 2003. 
79 Halperin 1992. 
80 Tibori 2005. p. 41. 
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(2) A nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és önrendelkezési jog elvének tiszte-

letben tartásán alapuló baráti kapcsolatokat fejlessze és az általános béke megerősítésére al-

kalmas egyéb intézkedéseket foganatosítson, 

(3) Gazdasági, szociális, kulturális vagy emberbaráti jellegű nemzetközi feladatok megoldása 

útján, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok mindenki részére, fajra, nemre, 

nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül történő tiszteletben tartásának előmozdítása és tá-

mogatása révén nemzetközi együttműködést létesítsen.”81 

Az idézett cikk jól mutatja, hogy ebben a kontextusban az önrendelkezést csupán, mint a né-

pek egyenjogúságának megvalósulását és a népek közötti baráti kapcsolatok kibontakozását 

értelmezték, így az államok számára nem jelentett semmiféle kötelezettséget. Ilyen formában 

az „Alapokmányban a népek önrendelkezése egy tágan értelmezhető elve a nemzetközi kap-

csolatoknak, és nem több”.82 

Az igazán vízválasztó határozat csak 1950-ben született meg, amikor az ENSZ Közgyűlése 

megfogalmazza, hogy a népek/nemzetek önrendelkezési joga tulajdonképpen alapvető emberi 

jog. Az ENSZ Közgyűlésben akkor az államszocialista országok és a harmadik világ képvise-

lői többséget alkottak, mégis várni kellett azokig a határozatokig, amelyek majd a gyarmat-

ellenes ideológia jegyében születtek. 1960-ban fogalmazták meg az 1514-es határozatot, Nyi-

latkozat a gyarmati országoknak és népeknek biztosítandó függetlenségről címmel, mely útjá-

ra indította az ENSZ nagyméretű dekolonizációs munkáját. Ennek következményeképpen a 

hatvanas évek végére a gyarmati rendszer teljes mértékben felbomolhatott.83 

Új fordulatot jelentett az önrendelkezési jog történetében az 1966-ban az ENSZ Közgyűlés ál-

tal elfogadott két okmány: A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, illetve 

a Gazdaság, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya. Ezek közös szövegű 

1. cikke kimondja, hogy: 

- minden népnek joga van az önrendelkezéshez; 

- szabadon meghatározhatják politikai státusukat; 

- szabadon fejlődhetnek gazdasági, szociális és kulturális téren. 

                                                
81 Nemzetközi szerződések: 1945-1982. p. 22.  
82 Bíró 2003. p. 32.  
83 Az önrendelkezés nemzetközi jogi kérdéséről lásd még Thornberry 1998. 
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Az ENSZ Közgyűlésének 1970-es 2625. számú határozata mindehhez hozzáteszi, hogy 

amennyiben egy nép önrendelkezési jogát megtagadják, annak joga van ellenállni, és ehhez 

támogatást is kaphat. 

A fent felsorolt okmányokból levonható néhány következtetés, melyeket összegezve elmond-

hatjuk, hogy a népek önrendelkezési joga egy általános érvényű és folyamatos alapvető embe-

ri jog.84 

Az önrendelkezés kérdéskörében az ENSZ munkássága mellett meg kell említenünk az Euró-

pai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet helsinki csúcstalálkozóját, amely szintén fontos 

lépésként értelmezhető e tekintetben, ez viszont már a dekolonizációs periódus utáni korsza-

kot fémjelezte. Az 1975-ben aláírt, Helsinki Záróokmányként ismert dokumentum tíz pontban, 

alapelvben foglalja össze az aláíró harmincöt ország szándékát. A tíz alapelvet felsorolásra 

érdemesnek tartjuk, mivel az ún. „enyhülési politika” kiindulópontjaiként értelmezhetőek: 

I. Szuverén egyenlőség, a szuverenitásban foglalt jogok tiszteletben tartása; 

II. Tartózkodás az erőszaktól vagy az erőszakkal való fenyegetéstől 

III. A határok sérthetetlensége 

IV. Az államok területi épsége 

V. A viták békés rendezése 

VI. A belügyekbe való be nem avatkozás 

VII. Az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, beleértve a gondo-

lat, a lelkiismeret, a vallás és meggyőződés szabadságát 

VIII. A népek egyenjogúsága és önrendelkezési joga 

IX. Az államok közötti együttműködés 

X. A nemzetközi jogi kötelezettségek jóhiszemű teljesítése 

Fontos kiemelni a VII. pontot, amely az emberi jogok tiszteletben tartásáról szól, és intézmé-

nyes keretek között kívánja számon kéretni azokat a Szovjetunión és az általa megszállt or-

szágokon. Az alapvető szabadságjogok között értelmezték immár a gondolat, a lelkiismeret, a 

vallás és a meggyőződés szabadságát, ezért a Helsinki Záróokmány elfogadása a szovjet ér-

dekszférához tartozó országokban utat nyitott az ún. ellenzéki mozgalmaknak, ezek elszapo-

rodása is jelezte, hogy a nemzetközi jogi közeg hangsúlyosan megváltozott. 
                                                
84 Tibori 2005. 
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A VIII. pont szól az önrendelkezési jogról és a népek egyenjogúságáról, tiszteletben tartva az 

ENSZ Alapokmányának szellemiségét, és egyben az államok területi épségét is. 

„A népek egyenjogúsága és önrendelkezési joga elvének értelmében valamennyi népnek min-

denkor joga van ahhoz, hogy teljesen szabadon, bármikor és belátása szerint, külső beavatko-

zás nélkül határozza meg belső és külső politikai státusát, és belátása szerint valósítsa meg po-

litikai, gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését.”85 

Az „különutas” országok számára, mint Románia és Jugoszlávia, az itt megfogalmazott ön-

rendelkezési elv és a belügyekbe való be nem avatkozás elve (VI. pont) további megerősítést 

biztosított a Szovjetuniótól való részbeni függetlenség fenntartására. 

Fontos megjegyezni, hogy még a hidegháborús környezetben is a Helsinki Záróokmány ön-

rendelkezési elvei nagyon erős államcentrikusságot hordoztak (ezt jól mutatják a felsorolt 

alapelvek is), így az önrendelkezés alanyai a népek és nem az egyes kisebbségek86, vagyis ek-

kor csak az önrendelkezés külső formáját fogalmazták meg. Mindennek oka, hogy második 

világháború utáni pozitív változások mellett voltak az önrendelkezési jog nemzetközi egyez-

ményekben való kodifikációjától tartó szereplők is. A nyugati államok képviselői tartottak et-

től a kodifikációtól, félve attól, hogy a jelentős nemzeti kisebbségekkel rendelkező országok-

ban ezek a kisebbségek e jogra támaszkodva esetleg a szecesszióhoz folyamodnak. Ezért 

hangsúlyozták az önrendelkezési jognak jobbára csak a külső formáját. Ez a félelem túlélte a 

hidegháborút, és azt eredményezte, hogy a kilencvenes években az önrendelkezésről folyó vi-

ták többnyire meddővé váltak a szakmai fórumokon. Mégis, a hidegháború utáni korszak va-

lamivel közelebb vitte a belső önrendelkezés ügyét a megértéshez,87 és Nyugat-Európa szá-

mos államában hangot és gyakorlatot kaphatott ez a kérdéskör. A szovjet érdekszférából nem-

rég kiszabadult kelet-közép-európai országok azonban még nagyon távol állnak ettől. 

                                                
85 Nemzetközi szerződések: 1945-1982. p. 547.  
86 Bíró 2003. 
87  Lásd például az Európa Tanács 1993-as Bécsi Nyilatkozatát. 
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I.4. Az önrendelkezési jog belső formájának specifikuma és alanyai 

A disszertáció szempontjából alapvetően az önrendelkezés belső formája mérvadó, ezért tart-

juk fontosnak bemutatását. Raič szerint a belső dimenzió vagy aspektus a fogalom folyama-

tosságából eredeztethető, és alapvetően a politikai önrendelkezés megvalósulását jelenti, 

vagyis a nép jogát ahhoz, hogy részt vegyen az állami döntéshozatali folyamatokban. Ennek a 

részvételnek a mértéke eltérhet az egyes esetekben, de az önrendelkezés célját véve alapul a 

részvételi jog kiterjedhet olyan problémákig is, melyek közvetve vagy közvetlenül érintik a 

kulturális, etnikai és/vagy történelmi identitás kialakulását, védelmét vagy megerősítését. 88 

De mi a belső önrendelkezés többlet-értéke? Láthattuk, hogy az önrendelkezésnek az egyéni 

jogokhoz kapcsolása nem tette lehetővé a kollektív szemléletet, holott egy közösség identitása 

nem egyenlő az egyes tagok identitásának összegével. Ilyen értelemben, ebben a kontextusban 

az egyén emberi jogai szükséges, de nem elégséges feltételei annak, hogy egy közösség iden-

titását védeni, fejleszteni vagy erősíteni lehessen.89 Az egyéni jogok kevéssé relevánsak abban 

az esetben, amikor a demokratikusan megválasztott többség elnyomja vagy mellőzi egy 

számbeli kisebbség érdekeit, vagy amikor egy közösség kollektív identitása vagy a kollektív 

érdekei fenyegetve vannak.  

Ha az önrendelkezés alanyairól értekezünk, nem teszünk mást, minthogy az „ön” kérdését 

járjuk körbe. Kikre vonatkozik hát ez az „ön”? A kérdés sokféle és sokszor ellentétes nézete-

ket, válaszokat szült. Az ENSZ megalakulása után az önrendelkezés joga (és ekkor, mint már 

említettük, a külső önrendelkezésről rendelkeztek) egy adott térség egész népességére vonat-

kozott, annak ellenére, hogy esetleg az adott népesség etnikailag heterogén volt. Vagyis ebben 

a kontextusban az etnikai identitást irrelevánsnak tekintették. Ez a szemlélet a dekolonizációs 

korszak után teljesen életképtelenné vált, de (mint erre már kitértünk), a szecessziótól való fé-

lelem és az egymásnak ellentmondó nézetek megakadályozták a kiteljesedést. 

Megjelenésének kezdeti időszakában az „ön” egy szembenálló csoporttól való megkülönböz-

tetés, elkülönülés eredménye volt, példaként említhetjük az amerikai nemzet szembehelyez-

kedését a britekkel. Néha az „ön”-t a történelem vagy a földrajz határozza meg. A történelmi 

                                                
88 Raič 2002. pp. 234-238. 
89 A Helsinki Záróokmány VII. pontja kitér a kisebbségekre is, de nem az önrendelkezés kontextusában, hanem 
az emberi jogokról és szabadságjogokról szólva:  
„A részt vevő államok, amelyeknek területén nemzeti kisebbségek vannak, tiszteletben tartják az ilyen kisebbsé-
gekhez tartozó személyek jogát a törvény előtti egyenlőségre, maradéktalanul biztosítják számukra azt a lehető-
séget, hogy ténylegesen élhessenek az emberi jogokkal és az alapvető szabadságjogokkal, és ily módon védel-
mezik a nemzeti kisebbségek törvényes érdekeit ezen a téren”. Nemzetközi szerződések: 1945-1982. p. 546. 



 45

ön esetében egy történelmi állam valamikori határainak a visszaállítását szorgalmazhatják, a 

földrajzilag behatárolt ön esetében a természetes határok bábáskodnak az identitás születésé-

nél, mint ahogy ez Írország esetében igaz.90 

Ha etnokulturális csoportról beszélünk, az „ön” nyelvi, vallási vagy faji különbségeken ala-

pulhat, de különbségek mutatkozhatnak a jóval nehezebben definiálható kultúra és hagyo-

mány kérdésköreiben is. A 19. és 20. századi hagyományos nemzetállam nehezen vagy alig 

tudott megbirkózni az etnokulturális csoportokkal vagy kisebbségekkel, mivel a többségi elv 

sincs eléggé megalapozva.91 

Mindezekkel összhangban Raič a következő „ön”-kategorizálást írja le: 

1. egy létező állam egész népessége 

2. etnikai csoport egy államon belül 

3. kisebbségek.92 

Az államon belüli egész népesség önrendelkezése tehát területhez kötött definíció, de ez a 

megközelítés mellőzi az etnikai, kulturális és/vagy nyelvi különbségeket hordozó csoportokat, 

közösségeket. Az etnikai definíció, amely egy államon belüli etnikai (kulturális, társadalmi 

vagy antropológiai különbséggel rendelkező) csoportokra vonatkozik, a különálló csoportok-

nak a döntéshozatalban való részvételi jogát hangsúlyozza. Raič szerint a belső önrendelke-

zéshez egy ilyen (al)csoportnak „kollektív individualitásra” van szüksége, s mint ezt látni fog-

juk, ez elengedhetetlen feltétele a belső önrendelkezési jog megszerzésének. Etnikai értelem-

ben egy (al)csoport „kollektív individualitásának” kialakulásához Raič szerint a következők 

szükségesek: 

1) Individuumok egy csoportja, amely rendelkezik a következő tulajdonságokkal néhányával 

vagy mindegyikével: 

a) (történelmi) területi kapcsolat, amely területen belül a csoport többséget alkot; 

b) közös történelem; 

c) közös etnikai identitás vagy származás; 

d) közös nyelv; 

e) közös kultúra; 

                                                
90 Neuberger 2000. 
91 Lijphart 1977, Neuberger 2000. 
92 Raič 2002. p. 243. 
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f) közös vallás és ideológia. 

2) A hit, hogy a csoport más, mint bármely más nép(csoport) a világon, és a vágy, hogy így 

is ismerjék el, a vágy, hogy a csoport identitását fenntartsák, erősítsék és fejlesszék.93 En-

nek a hitnek és vágynak a kifejeződéseként értelmezhetjük a regionalista mozgalmakat is. 

Az első pontban leírtak tulajdonképpen objektív, míg a második pontbeliek szubjektív ténye-

zőként értelmezhetőek. Az etnikai elnevezés ez esetben azért használatos, mert egy csoport 

kollektív individualitása kifejezi, visszatükrözi a csoport „ön”-identitását, amelyet a kívülál-

lók etnikainak vagy az ’etnikai’ terminushoz köthetőnek tartanak. 

Itt részletezzük a már említett 1989-es UNESCO javaslatot94, mely a következőképpen írja le 

(de bevallása szerint nem határozza meg!) a belső önrendelkezés alanyait: 

1) Egyének azon csoportja, amely a következő közös tulajdonságok néhányával vagy mind-

egyikével rendelkezik: 

a) közös történelmi hagyományok 

b) faji vagy etnikai identitás 

c) kulturális homogenitás 

d) nyelvi egység 

e) vallási vagy ideológiai rokonság 

f) területi kapcsolat 

g) közös gazdasági élet. 

2) A csoport létszámának nem kell nagynak lennie, de a csoportnak többnek kell lennie, mint 

egyének egyszerű társulása az államon belül. 

3) A csoporton belül meg kell jelennie a közös identitástudatnak. 

4) A csoport identitását és közös tulajdonságait intézményeknek vagy egyéb eszközöknek 

kell kifejezniük. 

A kisebbségre vonatkozó kérdéskör külön tárgyalandó e tekintetben, ahogy ezt már az előző 

felosztásokban is látható volt. A releváns nemzetközi szakirodalom is különbséget tesz 

nép/népcsoport és kisebbségek között, miközben Raič meglepő módon kifejti, hogy míg az 

                                                
93 Raič 2002. pp. 262-263. 
94 International Meeting of Experts on the Further Study of the Concept of the Right of People for UNESCO – 
Final Report and Recommandations. pp. 7-8. 
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előzőeknek van önrendelkezési joguk, addig a kisebbségeknek nincs. A nemzeti vagy etnikai 

kisebbségek esetében ugyanis a kollektív individualitás – mint az önrendelkezési jog alapja – 

általában nem alakul ki, csak a kollektív identitás. A kollektív individualitás kialakulásának 

visszatartója általában egy anyaország megléte, ahol az adott etnikum többségben él, és amely 

néppel a kisebbség közösséget alkot. Raič szerint ilyen kisebbségi helyzetben van az erdélyi, 

szlovákiai, szerbiai magyarság is, akárcsak az észtországi, litvániai és ukrajnai oroszok. A ki-

sebbségekre – fejti ki Raič – a kisebbségi jogok vonatkoznak, és nem a belső önrendelkezési 

jog. Ez a kortárs nemzetközi jogi helyzet alapvetően siralmas, de Raič szerint sajnos egyelőre 

ez jelenti a valóságos jogi környezetet. A történelem azonban lassan kikényszeríti a kisebbsé-

geknek adott önrendelkezési jogot is, ahogy ezt már Koszovó esetében is érzékelhettük (bár a 

Biztonsági Tanács kerülte az önrendelkezés kifejezést a helyzet megoldásában), így a további 

változások elvezethetnek a belső önrendelkezési jognak a kisebbségekre való kiterjesztéséhez 

is. 

Olyannyira így van ez, hogy egyes szakirodalmak egyenesen kisebbségi önrendelkezésről be-

szélnek. Lőrincz megkülönbözteti a nemzeti önrendelkezést, amely egy terület feletti rendel-

kezést jelent, és a kisebbségi önrendelkezést, amely az előzőhöz képest mindenképpen korlá-

tozottabb, már a terület feletti rendelkezés kérdésében is.95 A későbbiekben tárgyalt kisebbsé-

gi jogi környezet szintén rámutat az önrendelkezési jog és a kisebbségi jog kapcsolatára, ha-

bár ez utóbbi még mindig ún. „szégyenlős kisebbségvédelem”96 jegyeit hordozza. 

Bibó álláspontja a kisebbségek önrendelkezéséről számol az anyaország meglétével is, „fajro-

kon” országnak nevezve, és az ezáltal megosztott lojalitással, amellyel a kisebbség a többségi 

nemzet felé fordul. A csökkent lojalitás viszont orvosolható, mégpedig éppen az önrendelke-

zési jog megadásával, mert „egy államhatalomnak abban az arányban van reménye arra, hogy 

a többség nemzeti tudatától eltérő tudatú kisebbségi nép bizonytalan lojalitását lassan megsze-

rezze, amilyen arányban bátorsága van ahhoz, hogy annak részére kisebbségi jogokat vagy 

akár területi önkormányzatot biztosítson, annak tudatában, hogy ezt éppúgy kísérhet a helyzet 

stabilizálódása és a kisebbségi lakosság korrekt állampolgári lojalitásának a megszilárdulása, 

mint az elszakadási törekvések fokozódása; ugyanakkor, amilyen arányban megtagadja ezeket 

a jogokat, abban az arányban fenyegeti az, hogy egy eredetileg szerény, kisebbségi jogokkal 

                                                
95 Lőrincz 1993. 
96 Gerencsér-Juhász 2001. p. 31. 
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és önkormányzattal megelégedő kisebbségi mozgalom éppen e jogok megtagadása miatt növi 

ki magát nemzeti elszakadási mozgalommá”.97 

Felmerül Erdély sajátos helyzetének kérdése, ahol nem csupán a kisebbségek önrendelkezésé-

ről, hanem Erdély egészének önrendelkezéséről kívánunk beszélni. Ebben a kontextusban 

mérvadó a következő szakirodalmi vélemény: „Az etnokulturális önrendelkezés egyik válto-

zata a közösségi önrendelkezés, melyet úgy definiálnak, mint a közösségi csoport arra irányu-

ló törekvését, hogy meghatározza egy térség szuverenitását, amely más közösségi csoportokat 

is tartalmaz, anélkül, hogy felszívná/beolvasztaná azokat a nemzeti ön-be”98 Ebben az esetben 

a szuverenitás elnyerése nem elszakadást jelentene, hanem az önrendelkezés szinonimájaként 

értelmezendő.  

Érdekes, és témánk szempontjából nagy jelentőséggel bíró megállapítást tesz Hurst Hannum, 

aki az javasolja, hogy a már meglévő jogokból, úgy, mint önrendelkezési jog, a szuverenitás-

hoz való jog és az emberi jogok, egy új nemzetközi jogi elvet kellene megalkotni, mégpedig 

az autonómiához való jogot.99 De az autonómiával foglalkozó fejezetben leírtak szintén be-

mutatnak néhány olyan meghatározást és megközelítést, amelyekben az autonómia szorosan 

kapcsolódik az önrendelkezés fogalmához, ilyen lesz Bernhardt és Heintze okfejtése is100. 

                                                
97 Bibó 1990. p. 450. 
98 Neuberger 2000. p. 143.  
99 Hannum 1992.  
100 Bernhardt 1981, Heintze 1998. 
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I. 5. Az önrendelkezés gyakorlata 

Az önrendelkezés gyakorlata Nyugat-Európában már kiforrott kultúrával rendelkezik több as-

pektus mentén is. Egyrészt a konszociációs és konszenzusos demokrácia-modellekben érhető 

tetten, másrészt pedig azokban az államszerkezetekben, amelyek teret adnak az állam alatti te-

rületi egységek önrendelkezésének. Ilyen államstruktúrák a regionalizált országok (Spanyol-

ország, Olaszország) és a föderális vagy konföderális államok (Németország, Ausztria, 

Svájc). A következőkben ezeket a modelleket mutatjuk be azzal a megjegyzéssel, hogy az ön-

rendelkezés gyakorlatának nem kell feltétlenül ezen struktúrákra épülnie, hiszen a szakiroda-

lom, mint arra majd később kitérünk, unitárius állam keretein belül is szorgalmazza az alsóbb 

területi egységek önrendelkezését. 

I. 5.1. A konszociációs és konszenzusos demokrácia-modellek  

A polietnikus közösségeknek (plurális társadalmaknak) nem szükségszerű a klasszikus nem-

zetállami keretekben gondolkodniuk, hiszen léteznek olyan társadalmak is, ahol az egyének 

több és összetett önazonossággal rendelkeznek, és olyan demokratikus állami berendezkedést 

sikerült létrehozniuk, amely tiszteletben tartja a nemzeti sokféleséget, és ezen sokféleséget 

nyújtó etnikumok megegyezéses, társulásos együttműködési modelljén alapszik. Ezt a modellt 

Gabriel A. Almond a homogén politikai kultúrájú demokratikus államok alternatívájaként írja 

le, azt állítva, hogy a fragmentált, heterogén kultúrával rendelkező (főleg európai) államok 

sokkal instabilabbak, mint a homogén demokráciák. A stabilitáshoz vezető utat pedig ebben a 

társulásos, más néven konszociációs demokrácia-modell bevezetésében látta, akárcsak 

Lijphart, aki több állam ilyetén lehetőségeit is vizsgálta. 

A konszociációs (vagy konszocionális) demokrácia-modellt elemezve egyes szakirodalmi de-

finíció arra is kitér, hogy e demokrácia-modell alkalmazása különösen indokolt olyan álla-

mokban, amelyek a nemzetiségi heterogenitás mellett „több, mély törésvonal által” szabdal-

tak, és „friss, tradíció nélküli, toleráns politikai kultúrával még nem” rendelkeznek, és ahol 

„több írott jogi eszköz, törvény szükséges a társas érintkezés, közösségi együttélés szabályai-

ra”101. Lijphart szerint102 a konszociáció melletti alapvető érv azon alapszik, hogy a demokrá-

cia és többségi uralom (majority rule) összeférhetetlen, mert ez utóbbi ellentmond a demokrá-

cia alapszabályainak, mivel kizárja a kisebbséget a kormányzásból. Ez okból kifolyólag tartja 

                                                
101 Győri Szabó 2006. p. 57.  
102 L. Lijphart 1977. 
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elengedhetetlennek a következő feltételek teljesülését a konszociációs modell kiteljesedésé-

hez: 

- hatalommegosztás a végrehajtó hatalmi ág mentén (executive power-sharing); 

- nagykoalíciós kormányzás (government by grand coalitions), amelyben felöleli a társadalom 

összes szegmensét; 

- a szegmensek széleskörű autonómiája, mely lehet területi vagy területtől független személyi 

alapú autonómia; 

- kölcsönös vétójog (mutual veto); 

- az arányosság elvének alkalmazása a közéletben (államigazgatási pozíciók, közalkalmazotti 

státuszok szétosztásának tekintetében), valamint a javak elosztásában (pl. állami támogatások 

esetében), a választási rendszer működésében. 

A társadalmi keretek tekintetében Lijphart alapvetőnek tartja a térséget átszövő különböző 

szociális, gazdasági, vallási vagy etnokulturális jellegű törésvonalak meglétét. Ezen szegmen-

tálódások a társadalom vertikális struktúrába szerveződéséhez vagyis pilléresedéséhez, oszlo-

posodásához vezethetnek. Ezek a pillérek egymástól elég elszigetelt ún. politikai szubkultú-

rák, melyek ideológiai különbségeket mutatnak, ún. résztársadalmakat hozva létre. A rendszer 

működőképessége okán fontos, hogy a szubkultúrák közötti viszonyok és magukon a szubkul-

túrákon belüli kapcsolatok (az elit csoport és követőik között) jól működjenek. Szükségszerű 

az elit iránti lojalitást biztosítani a szubkultúrákon belül, viszont ez az elit megfelelő stratégiá-

ján és viselkedésmintáján is múlik. A pilléresedés a részek egymástól való elszigetelődését 

biztosítja, és kimutatható, hogy „a plurális társadalmak konfliktuspotenciálja kisebb, ha a 

szegmensek tagjai társadalmi életüket a többi szegmens tagjaitól a homogenizáció fokával 

fordított arányban álló elszigeteltségben élik”103. 

Ennek a fajta oszloposodásnak és a konszociációs demokrácia megvalósulásának egyik leg-

jobb példája a holland társadalmi gyakorlat volt sokáig.104 

A konszenzusos vagy konszenzusorientált modell két jelentős vonásban tér el a 

konszociációstól, miközben nagyon sok hasonlóságot is mutat vele. Viszont egyrészt a társa-

dalmi keretet tekintve ennek nem feltétele a pilléresedés, másrészt pedig sokkal inkább leírha-

tó empirikus módszerekkel, sokkal több operacionalizálható fogalommal bír, mint a 

konszociációs modell. Ezt a két modellt Lijphart ütközteti az általa bevezetett többségi, 
                                                
103 Szász 2002. p. 2.  
104 Ennek válságáról lásd Wintle 2002. 
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Westminsterinek nevezett demokrácia-modellel, mégpedig két fő aspektust vizsgálva: a hata-

lommegosztás kérdését és az államszerkezetet. Ezen ismérvek alapján Lijphart szerint leírha-

tó, sőt mérhető, hogy egy demokratikus rendszer mennyire konszenzusorientált. A 3. táblázat 

jól mutatja a konszociációs és a konszenzusos modellek átfedéseit is, melyekkel a Westmins-

teri többségi modell ellenpontjaiként funkcionálnak: 

3. Táblázat: A többségi és a konszenzusos demokráciák összehasonlítása: 

 Westminsteri modell 

 

Konszenzusos modell 

Kabinet (a végrehajtó hatalom 
koncentrációja vagy megosztottsá-
ga) 

Egypárti többségi kabinet vagy mi-
nimális többségű koalíció (minimal 
winning coalition) 

 

A végrehajtó hatalom megosztása – 
túlméretezett vagy nagykoalíció 

A végrehajtó és a törvényhozó ha-
talom viszonya 

A két hatalmi ág fúziója és a kabi-
net dominanciája 

 

A hatalmi ágak szétválasztása és 
egyensúlya 

Pártrendszer Kétpártrendszer Többpártrendszer 

 

Érdekcsoportrendszer Pluralista (versengő) Korporatista 

 

Választási rendszer Hangsúlyozottan aránytalan man-
dátumelosztást eredményező – 
rendszerint egyszerű többségi – vá-
lasztási rendszer 

 

 

Államszerkezet Egységes és központosított Szövetségi és decentralizált 

 

A törvényhozó hatalom szerkezet Egykamarás vagy aszimmetrikus 
kétkamarás 

Szimmetrikus kétkamarás, ahol 
biztosított a kisebbségek képvisele-
te 

 

Alkotmány „Íratlan” és/vagy könnyen módo-
sítható 

Írott és merev, azaz csak speciális 
előírások szerint kialakított több-
séggel módosítható 

 

Alkotmányos ellenőrzés Nincs, azaz a parlamenti szuvereni-
tás érvényesül 

Erős alkotmánybíróság (vagy leg-
felsőbb bíróság) gyakorol alkotmá-
nyossági felügyeletet 

 

Központi bank A kormány ellenőrzése alatt áll Független és erős 

 

 Forrás: Lijphart összehasonlítását magyarul közli Szász 2002. p. 4. 
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 I. 5.2. Az önrendelkezést alkalmazó államszerkezetek 

Ahogyan a 3. táblázatból is kiderül, a decentralizált és szövetségi, föderális államszerkezetek 

azok, amelyeknek keretein belül létrejöhetnek a konszociációs vagy a konszenzusos demokrá-

ciák. Európában ezek közé soroljuk a regionalizált és a föderális (illetve kon-föderális) álla-

mokat. 

A regionalizált struktúrájú, regionális önkormányzati szinttel rendelkező országok között 

Spanyolország és Olaszország példája a legrelevánsabb a kontinensen. 

Spanyolország államszerkezetét egyelőre még regionalizáltként tipizálják, de jogi-technikai 

értelemben már szinte félföderális országnak tekinthető. Agranoff egyenesen „posztmodern 

föderalizmusnak”105 hívja az a belső közjogi differenciáltságot és az autonóm közösségeknek 

azt a fajta rendszerét, amely a Franco diktatúra után kialakult. Ezt a kijelentést arra alapozza, 

hogy ez a fajta struktúra nem egyetlen alkotmányjogi aktus eredményeként, hanem hosszas 

alkufolyamat során született. A saját parlamenttel és bírósággal rendelkező autonóm tartomá-

nyok elismerésük után a központi kormányzat partnereiként léptek föl, s ezt a státuszt kihasz-

nálva folyamatosan újradefiniálták a partnerséget. Az 1978-as alkotmány rendelkezik az auto-

nóm közösségek létrejöttéről, és 1983-ig létre is hozták a tizenhét spanyol autonóm régiót. 

Ezek saját statútummal rendelkeznek, melyet egyenként alkusznak ki a központi kormánnyal, 

és helyi népszavazás során fogadtatják el a régió lakosaival. Ilyen értelemben az egyes régiók 

kompetenciái és autonómia-formái eltérőek. Teljes autonómiát a történelmi, etnokulturális jel-

leget is hordozó régiók élveznek (Katalónia, Galícia, Baszkföld, Andalúzia stb.), az ún. lassú 

régiók, melyek jobbára mesterséges határok között léteznek, fokozatosan érhetik el ezt a stá-

tuszt. Megemlítendő azonban, hogy a régiók egymás közötti kooperációs készsége nagyon 

gyenge, de erős kapcsolatot tartanak fenn az uniós bürokráciával.106  

A katalánok etnoregionalizmusának története például a középkorig nyúlik vissza, akkor ez a 

folyamat a grófságok és hercegségek szembenállását jelentette a központi állammal szemben. 

A 15. század fordulóján már I. Ferdinánd király is elismerte Katalónia pénzügyi, jogi és igaz-

gatási hatásköreit. A katalán kormányzószerv, az ún. Generalitat ekkor szerezte meg végső 

működési formáját. Miután a 15. század során Kasztíliát és Aragóniát egységesítették létre-

hozva ezáltal a spanyol államot, a katalán autonómia lassan kezdte elveszíteni korábbi jogkö-

reit. Az 1713-as utrechti béke Anjou Fülöp-öt tette meg spanyol királlyá, aki a francia ha-

                                                
105 Agranoff 1997. 
106 Pálné 2001. 
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gyományokat követve (XIV. Lajos unokája volt) az abszolutisztikus kormányzati és állam-

modellt vezette be. Így a központosítás újabb hullámát jelentette az 1716-os Nueva Planta, 

vagyis Új Terv, mely által Katalónia teljesen elvesztette politikai és igazgatási önállóságát. Az 

erős regionális öntudat, a 19. századbeli kulturális és nyelvi újjászületés és a katalán gazdaság 

szerkezetének modernizációja a következő évszázadokban felerősítette a katalán 

etnoregionalizmust. A 19. században ez oly dominánssá vált, hogy nem csupán az autonómia, 

hanem a föderalizmus igénye107 is felmerült. Hosszas decentralizáló folyamatok eredménye-

ként 1914-ben létrejött a Mancomunitat de Catalunya, mely egy közgyűlést és egy végrehajtó 

tanácsot foglalt magába, és a közigazgatás és kultúra területére kiterjedő hatáskörrel bírt. A 

Mancomunitat 1923-as megszüntetése, az újabb központosító törekvések, majd a polgárhábo-

rú és a Franco-rendszer sokáig visszavetették a katalán autonómia kiteljesedésének lehetősé-

gét. 1975-ben megbukott a Franco-rendszer és alkotmányos monarchia jött létre. Így a már 

említett 1978-as alkotmány utat törhetett az autonómiának.108 

Olaszországban már az 1948-as alkotmány is biztosított speciális jogokat a régióknak, de csak 

később, a 70-es években sikerül létrehozni ezeket a területi egységeket, melyekben megerősí-

tették a „bottom-up” regionalizmust. Ennek ellenére a régióknak a központi államtól való 

pénzügyi függése nagyon erős, és nem is tudnak az önkormányzatok tekintetében sem erős 

pozíciót kivívni maguknak. És habár a föderalista reform gondolata is felmerült az 1995-ben 

tartott Regionális Elnökök Konferenciáján, ez a fajta eltolódás az erősebb decentralizmus felé, 

elmaradt. A szakemberek szerint az olasz regionalizáltság további sorsa a déli régiókon múlik, 

azon, hogy ezek az elmaradottabb térségek hogyan viszonyulnak a decentralizáláshoz és regi-

onális politikához.  

Etnikai szempontból Olaszországban Dél-Tirol autonómiája figyelemre méltó, a kialakításá-

hoz vezető út sem volt zökkenőmentes. Az 1919. szeptember 10-én, Ausztiával aláírt Saint 

Germain-i békeszerződés Tirol Brenneren túli részét egészen a Salurni szorosig Olaszország-

hoz csatolta. Mussolini hatalma alatt a terület elolaszosítására nagy figyelmet szenteltek, en-

nek értelmében a tartományt egybeolvasztották egy másik olasz provinciával, a német lakos-

ság pedig több szempontból is hátrányt szenvedett: a német hivatalnokok elvesztették állásai-

kat, elvették tőlük az anyanyelven tanulás jogát stb. A „gyarmatosítás” tovább folytatódott a 

30-as években, amikor a milánói és piemonti nagyvállalatok fióküzemeket létesítettek 

Bolzanóban. Ennek eredményeként a térség etnikai térképe is felborult, hiszen így olasz csa-
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108 Sipos 1993. 



 54

ládok ezrei költöztek Dél-Tirol térségébe. A második világháború után a Gruber-De Gaspari-

egyezmény autonómiát biztosított Dél-Tirolnak, de az olasz állam ellehetetlenítette az önálló-

ság alkalmazását azzal, hogy az olasz többségű Trient (Trentino) tartománnyal egyesítette a 

térséget, létrehozva a Trentino-Alto Adige igazgatási egységet. A térség német lakosságának 

egy része kivándorolt, egy másik része pedig erőszakos cselekményekkel, robbantásos me-

rényletekkel igyekezett felhívni az olasz állam figyelmét a lehetetlen helyzetre. Az osztrák 

kormány végül az ENSZ-től kért segítséget, melynek eredménye az 1972-ben életbe lépett új 

autonómia-statútum. Elgondolkoztató azonban, hogy valódi önrendelkezésről a térségben 

csak körülbelül 1992-től beszélhetünk. Ma a Trentino-Dél-Tirol régió két provinciát foglal 

magában, Trientet és Bozent. A régióban a német az olasszal egyenértékűvé válva hivatalos 

nyelv lett, és kialakították a közalkalmazotti státuszok elosztásában az etnikai arányosságot a 

németek, olaszok, és a harmadik, a ladin nyelvcsoporthoz tartozó kisebbség számára.109 

A föderalista államszerkezet a legdecentralizáltabb ilyetén struktúra, amelyen belül a „régi-

ók” tagállami minőséget hordoznak, tehát a területi elv és vele a szubszidiaritás elve a legdo-

minánsabb.  Tágabb értelemben föderalizmus alatt a hatalommegosztást értik a központi auto-

ritás és az alsóbb egységek között, amelyeknek megvannak a saját szerveik és kompetenciáik, 

így nem csak a föderális országok, hanem a régiók és a régióban található városok közötti vi-

szony, vagy a nemzetek feletti szervezetek és a tagállamaik közötti kapcsolat is ide sorolható. 

A jogi gondolkodásban és elméletben azonban a föderalizmus prototípusa a föderális állam.110 

A föderális állam esetében az etnikai különbségek fontosak lehetnek, de nem minden esetben 

azok. Ami viszont fontos: a regionális diverzitás, amely meghatározó faktor a föderális struk-

túra kialakításában. Amennyiben a föderalizálás egy polietnikus államon belül történik, akkor 

a tagállami határok tiszteletben tartják az etnikai törésvonalakat. Viszont tisztán etnikai alapú 

föderalizáció nincs a kontinensünkön, hacsak a belga vagy a konföderális Svájc speciális pél-

dáját nem tekintjük annak. Ezeket nevezi Heinzte etnikai vagy polietnikus föderalizmus-

nak.111 

Az a belső önrendelkezés, amivel egy tagállam fel van ruházva egy ilyen államon belül, a ki-

sebbségek számára a legnagyobb fokú önállósságot biztosítja. Általában a szimmetrikus két-

kamarás parlamenti szerkezetben a második kamara tagjaként biztosított a tagállamok részvé-

tele a központi döntéshozatalban, és a tagállam mindhárom hatalmi ág esetében saját intéz-
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ménnyel rendelkezik. Egy klasszikus föderális államban a föderális alkotmány tartalmazza a 

kompetenciák megosztását a föderális kormány és a tagállami minőséget hordozó alkotó ré-

szek között. Föderális államként Németországot, Ausztriát és Belgiumot említhetjük Európá-

ban, míg Svájc a maga konföderális, laza struktúrájával egy egyedi modellt képvisel. 

Németországban a Bund (szövetségi szint) és a Land (tagállami, tartományi szint) között kü-

lönböző szabályok osztják meg az állami szuverenitást is. Ez utóbbiak a kétkamarás parla-

mentben részesei a szövetségi törvényhozásnak is, miközben saját ilyetén hatalommal is bír-

nak. A szintek között sajátos összefonódás112 a német föderalitás egyik egyéni vonása, mely 

által a feladatellátás és a felelősség szövevényes módon oszlik meg közöttük. Ennek eklatáns 

példája a regionális politika kérdésköre, melyen belül a területi egyenlőtlenségek mérséklésé-

nek finanszírozásában a két szint fele-fele arányban osztozik. 

Tartományi hatáskörbe tartozik a vasutak regionalizálása, a menekültügy, a munkaerő-

politika, de sajnos egyes teoretikusok szerint a felelősség ilyetén áthárítása sok esetben a 

problémák „mellékvágányra terelését” is jelentheti.113 Németországban a hidegháború végét 

követő 1990-es újraegyesítés után tizenhat Land húzódik a szövetségi szint alatt. Az európai 

integráció mélyítésével a német Landok megerősödése tapasztalható, ugyanis kivívták ma-

guknak azt a jogot, hogy a szövetségi szint csak a velük való egyeztetés és konzultáció után 

tárgyalhat bármiféle uniós kérdéskört. 

Belgiumban egy sajátos föderális szerkezettel és tartalommal találkozhatunk, mivel ez az ál-

lam a társulásos demokrácia minden aspektusát magán viseli. Ez a belgiumi társadalom sok-

színűségéből és sokféleségéből adódóan egy bonyolult rendszerbe szervezett, összetett struk-

túrát jelent. Az utóbbi néhány évtizedben több alkotmánymódosítás eredményeként Belgium 

egy centralizált országból vált föderálissá. A hat szubnacionális szint és a föderatív szint kö-

zött nincs hierarchikus viszony, minden egység saját törvényhozói és végrehajtói intézmény-

rendszerrel is bír. A szubnacionális szintek sem egyformák, mivel Belgium a következőkép-

pen strukturálódik: 

- egyrészt három régióra tagolódik: Vallónia, Flandria, és Brüsszel fővárosi régióra; 

- majd három nyelvi közösségre: a francia, flamand és német közösségekre - ezek a régiókkal 

együtt alkotják a hat szubnacionális szintet; 
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- ezen kívül nyelvi körzetek is ki vannak alakítva, szám szerint négy: vallon, flamand, német 

és a kétnyelvű Brüsszel.114  

Ez a fent vázolt struktúra biztosítja egyidőben a területi és a személyi autonómia elvének a 

meglétét és speciális kombinációját. De a rendszer sajátosságai abban is megmutatkoznak, 

ahogyan a szintek osztoznak a külpolitikát érintő döntési mechanizmusban, hiszen a föderatív 

és regionális szint hatalma nagyon bonyolult szabályok mentén ebben a kérdésben is megosz-

lik, ebbe beleértve az Európai Unióval való kapcsolatrendszert is. 

Sajátosságként a következő jellemzőket rendelik hozzá a belga föderációhoz: 

- centrifugális jellegű: vagyis a szubnacionális szintek erősödése figyelhető meg a föderális 

szinthez képest; 

- kétpólusos jellegű: a szövetségi pártok hiánya okán; 

- felértékelődik a területiség: szintén a régiók erősödése okán.115 

Mindemellett e bonyolult struktúrát a konszenzusorientáltság és a pragmatizmus nagymérték-

ben összetartja, példát állítva ezzel más európai országok számára is, amelyek bonyolult etni-

kai térképpel és problémahalmazzal bírnak. 

Utolsóként, de nem utolsó sorban Svájc konföderációjának főbb ismérveit vázoljuk fel, me-

lyek egyediek az európai porondon. A svájci modellben az ún. kantonok a lehető legnagyobb 

önállósságot élvezik, hiszen az oktatási, kulturális és nyelvpolitikai ügyek az irányításuk alatt 

állnak. A kantonok a következőképpen tipizálhatóak, illetve jellemezhetőek: 

- a huszonhat kantonból három fél-kantonnak tekinthető; 

- a nyelvi-kulturális-vallási határok nem esnek egybe feltétlenül a kantonhatárokkal, ilyen 

formán léteznek egynyelvű116 és kétnyelvű117 kantonok, illetve egy háromnyelvű118 is; 

- a kantonális identitás nagyon erős. 

A szövetségi és a kantonális szint közötti hatásköri megosztás az ún. konkordancia modell 

mentén értelmezhető, vagyis a hatáskörök egyre erőteljesebb összemosódásának lehetünk ta-

núi. Kizárólag szövetségi hatáskörbe csak néhány politika tartozik, úgy mint: hadügy, pénz-

ügy, külügy, kommunikáció-média, vasút és atomenergia-hasznosítás, míg bizonyos kérdés-
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körökben csak törvényhozói jogköre van ennek a szintnek, pl. a mezőgazdaság, a környezet-

védelem és a szociálpolitika ágazataiban. 

Svájc modellje jól mutatja, hogyan lehet egy olyan államban, ahol a lakosság 70%-a német 

nyelvű, olyan polietnikus viszonyokat teremteni, ahol négy hivatalos nyelvet ismernek el, és 

ahol egy etnikum sem érzi kirekesztettnek vagy marginalizáltnak magát. 

Az eddig leírtak regionalizált, föderatív és kon-föderatív államok sorát vonultatta fel. A de-

centralizáció, az önrendelkezés érvényesítése azonban nem csupán ezekre az országokra lehet 

jellemző. Jó példa lehet a Nagy-Britanniában alkalmazott ún. devolúció, a speciális brit de-

centralizációs modell, amelyet alapvetően a skótok önállósodási törekvései indítottak útjára. 

A skótok autonómia követelései a 19. században jelentkeztek először az Act of Union aláírása 

utáni korszakban, vagyis az 1707-es egyesítés után. A 20. század 60-as éveiben Skóciában is 

ugyanúgy felerősödtek az etnoregionalista hangok, mint Nyugat-Európa egyéb tájain. Politi-

kai dimenziót a Skót Nemzeti Párt megjelenése vitt a regionalitsa mozgalomba, gazdasági fel-

hangot pedig az 1977-ben fellelt észak-tengeri olajmező eredményezett, hiszen ebben látták 

az önállósodás anyagi alapjait. 

A Thatcher-kormány alatt Skóciában is nagymértékű privatizáció kezdődött, 1989-ben pedig 

ún. fejadókat (poll tax) vetettek ki, amelyek ellen először csak tüntetni kezdtek, ezen tünteté-

sek azonban hamar egy saját parlamentet követelő protestbe mentek át. Ilyen formában a skó-

tok politikai és gazdasági autonómia iránti igénye egyre erősebbé vált. Igényeik elérésében az 

áttörést a Munkáspárt és Tony Blair hatalomra kerülése jelentette 1997-ben. Még ugyanezen 

év szeptember 11-én tartott népszavazáson a skótok többsége az autonómia mellett döntött. 

Az ezek után kialakított sajátos brit decentralizáció (devolúció) Wales-t és Észak-Írországot is 

érintik. 

Fontos kiemelni, hogy a skótok önállósága nem borította fel Nagy-Britannia alapvető alkot-

mányos rendjét. Az alkotmányos kérdések, a hadügy, a külügy és a pénzügyek kérdésköre 

központi szinten maradtak, az egészségügyről, az oktatásról, a kultúráról, a közlekedésről és 

egyéb helyi szinten fontos kérdésekről Skócián belül dönthetnek, a skót parlamentben. Mind-

ezek a jogok a végrehajtó hatalmi ágra is kiterjednek, azzal a megkötéssel, hogy a központi 

kormányzat törvényességi kontrollt érvényesít. Az Európai Uniót és az országnak az EU-val 

való viszonyát érintő problematika szintén a központi kormány hatáskörében maradnak, de a 

döntéshozatalba bevonják a skót kormányzatot is.119  
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E fejezetben bemutatott modellek sajátosságai és sokfélesége jól mutatja, hogy Európa nyuga-

ti felében már jobbára megértették, hogy a társadalom sokszínűsége nem lehet akadálya egy 

demokratikus és jól működő állam létrehozásának, és hogy ez a fajta demokrácia, amelyet a 

nyugati modellek felvázolnak, mind nagyban épít is erre a sokszínűségre. A decentralizálás 

által végrehajtott folyamat olyan autonómiát nyújt a különböző szubnacionális szinten élő kö-

zösségek számára, mely által ezen közösségek bizonyos mértékig „önkormányozhatják” saját 

magukat. Andrea Gross az autonómiák nyugat-európai gyakorlatának összefoglalását és az 

abból levont pozitív tanulságokat összegzi egyik tanulmányában120, amelyet az Erdéllyel fog-

lalkozó teoretikusok (és az elemzendő román-magyar párbeszéd értelmiségei is) előszeretettel 

elemeznek.121 

A nyugat-európai modellek mintaként szolgálhatnak ugyan a kelet-közép-európai államok 

számára, de tudjuk, hogy a sajátos történelmi meghatározottság okán e makrorégió országai 

sok tekintetben éretlenek még e folyamatok megértésére. Vannak azonban bíztató jelenségek 

e térségben is, amelyek jó okot adnak arra, hogy bizakodhassunk: Európa e fertálya is képes 

lesz egyszer konszociációban-konszenzusorientáltságban, föderációban, devolúcióban és au-

tonómiában gondolkodni, és ezáltal büszkén tekinteni a határokon belüli etnikai és kulturális 

sokszínűségre. 
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121 Gross tanulmányát az Altera 22/23-as számában románul tárta a romániai értelmiség elé. 
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II. AUTONÓMIA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT 

Az előző fejezetben bemutatott államszerkezetek kedveznek az önrendelkezési jog érvényesü-

lésének, és ilyen formában különböző autonómiák kialakulásának is. Ha viszont az autonómia 

fogalmát igyekszünk meghatározni, rájövünk, hogy a gyakorlatba ültetés sokfélesége és bo-

nyolultsága okán predesztinált arra, hogy tudományos definiálása nehézkes legyen, jogi as-

pektusból pedig szinte meghatározhatatlanná váljék. Viszont éppen a sokrétűsége és rugalmas 

eszköztára teszi alkalmassá az oly különböző államok számára az alkalmazását. Széles érte-

lemben az autonómia arra ad jogot, hogy az egyén vagy az egyének egy csoportja maga dönt-

sön bizonyos meghatározott kérdésekben. A történelem során ez a jog több kontextusban is 

megjelent, például a települések autonómiájában. 

II.1. Az autonómia fogalma 

Etimológiai szempontból az autonómia terminus két görög szóból származik: az auto, (jelen-

tése ’ön’) és a nomos (jelentése ’törvény, szabály’) szavakból. Így az autonómia szó eredeti 

jelentése arra a jogra vonatkozott, amely által valaki megalkothatja saját törvényeit. Napja-

inkban a fogalom három különböző tudományterület keretein belül használatos: a filozófiá-

ban, a természettudományokban és a jog, politikatudomány, illetve nemzetközi kapcsolatok 

terén.  

A filozófiában először Machiavellinél találkozunk az autonómiával két jelentésben is: egy-

részt értette alatta a függőségtől való szabadságot, másrészt pedig a saját törvények megalko-

tásának a hatalmát.122 A filozófiai gondolkodás történetéből e tekintetben három kiemelkedő 

jelentőségű elméletet emelnénk ki még, ezek Kant, Mill és Hume nevéhez fűződnek. Kant 

esetében az ész autonómiája azt jelenti, hogy maga szabja meg a törvényeit. Feltevődik a kér-

dés, hogy lehetséges-e a priori (a tapasztalást megelőző) szintetikus ítéletek alkotása. Kant 

elméletrendszerében ez összefügg a „sein und sollen” (van és legyen) kérdéskörével, amely a 

szükségszerűség birodalmából a szabadság birodalmába vezet. Ennek elve alapján kialakul a 

kategorikus imperatívusz, az egyéni etika feltétlen parancsa: „cselekedj úgy, hogy cselekede-

ted mások számára példává váljék”. „Kant az erkölcsi érték megalapozó princípiumát az au-

tonómia elvében fedezi föl”.123 John Stuart Mill autonómia-elmélete az angolszász empirista 

hagyományokra épülő egyszerű liberális szabadság-felfogáson alapul. Kulcsszó számára az 
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egyén szabad fejlődése, melyet a jólét egyik leglényegesebb tényezőjének tart, és kifejti, hogy 

„mindaddig, amíg az emberiség tökéletlen, hasznos az, ha vannak eltérő élettapasztalatok, ha 

szabad teret kapnak a legkülönbözőbb jellemek, míg másoknak nem ártanak.”124 David Hume 

számára az autonómia a szabadság szinonimája, melyet szükségszerűségnek vél. Így az auto-

nómia, akárcsak a szabadság, erőt jelent, hogy cselekedjünk vagy ne cselekedjünk valamit az 

akarat függvényében.125 

A természettudományok számára az autonómia a szervezet függetlenségét jelenti, valamint 

azt az állapotot, amelyben egy jelenség csak saját törvényeihez alkalmazkodik, és nem alanya 

magasabb törvényeknek.126 

Az autonómia fogalmának legsokoldalúbb használata a jogban és politikatudományban érhető 

tetten, és kutatásunk szempontjából is ez a mérvadó. E tekintetben azonban a leírások zavart-

keltően sokfélék, amely okán néhány szakember (Lapidoth, Lindley) felhívja a figyelmet arra, 

hogy válasszuk külön a fogalmat (concept) és a hozzá kapcsolódó nézeteket, elméleteket 

(conceptions). Mert miközben az autonómia fogalmáról van valamiféle általános megegyezés 

(az érték voltában és a hozzá kapcsolódó fogalmakban), addig az értelmező elméletek és fel-

fogások igen sokfélék és különbözőek.127A következőkben összefoglalom azon kutatóknak a 

fogalommal kapcsolatos definícióját, leírását, amelyeket a feldogozott szakirodalom felölel, 

azzal a megjegyzéssel, hogy nem minden szakíró próbálkozott egyéni meghatározásokat adni. 

Rudolf Bernhardt128 kétféle definíciót ad: egy tágabb és egy szűkebb meghatározást. A széle-

sebb lehatárolás szerint az autonómia nem más, mint egy egyén vagy egy entitás autonóm 

önmeghatározása, illetve a képessége, hogy saját ügyeit külső behatás nélkül kezelje. Utal ez-

zel az egyházi, a városi vagy az egyetemi autonómiára. A szűkebb definícióval Bernhardt a 

kisebbségvédelemre és a kisebbség önrendelkezésére utal, ilyen értelemben pedig szorosan 

köthető az emberi jogok kérdésköréhez is. 

Luis B. Sohn129 a fogalmat élesen elkülöníti a függetlenségtől és teljes önrendelkezéstől, és az 

autonómiát magát inkább önkormányzásnak (self-rule, self-government) tekinti, amely lehe-

tővé teszi egy régióban bizonyos speciális kérdéskörök esetében közvetlen kontroll gyakorlá-

sát, miközben egy nagyobb politikai entitás visszatartja a hatalom egy részét a közös érdekek 

szolgálatában. 
                                                
124 Mill 1980. p. 112.  
125 Hume 1976. Kant, Mill és Hume ezirányú elméleteiről lásd bővebben Lindley 1986. 
126 Lindley 1986. 
127 Lapidoth 1997. p. 29. 
128 Bernhardt 1981. 
129 Sohn 1981. 
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Yoram Dinstein130 szerint az autonómia nem egyéb, mint önkormányzási lehetőség, a problé-

mája pedig mindig az, hogy vonakodva adják, és hálátlanul fogadják. 

Hurst Hannum131 széleskörű definíciójában kitér a személyi és politikai autonómiára egy-

aránt,  mondván, hogy mindkettő azt a jogot jelenti, hogy ’más’ és ’magára maradt’ lehessen 

az alany, illetve feladata, hogy megőrizze, megóvja és támogassa azon értékeket, amelyek 

törvényesen hozzáférhetetlenek a társadalom többi része számára.  

Yash Ghai132 szerint az autonómia egy olyan egység, amely megengedi egy elkülönülő identi-

tással rendelkező etnikumnak vagy más csoportnak, hogy a számukra speciális jelentőségű 

kérdésekben közvetlen kontrollt gyakorolhassanak, miközben egy nagyobb entitásnál marad 

az a hatalom, amely a közös ügyekért felelős. 

Hans-Joachim Heintze133 igen realista módon úgy véli, hogy az autonómia egy általános jogi 

terminus, amelynek tartalmat kell adni, és úgy véli, hogy az autonómia-megoldások egyetlen 

korlátja a szuverenitás. 

Ruth Lapidoth134 maga is összesíti az autonómia-definíciókat a 20. század elejétől kezdve, és 

kitér olyan kutatókra, mint George Jelli, aki számára az autonómia a szuverenitás szinonimá-

ja, vagy Henry Berthélémy, akinél a decentralizációval egyenértékű. Paul Laband számára 

törvényhozó hatalmat jelent, de különbözik a szuverenitástól, lévén, hogy a szuverén által 

meghatározott keretek között működhet. Heinrich Dörge olyan térségekre vonatkoztatja, mint 

pl. az Ǻland szigetek, de nem ismeri el a szovjet „autonóm” területek, köztársaságok, régiók 

valódi autonómiáját. James Crawford szerint autonóm térség egy régió az államon belül, mely 

általában etnikai vagy kulturális megkülönböztető jegyeket hordoz, és amely régió külön ha-

talmat kap a belső önigazgatásra, bármilyen fokú legyen is az anélkül, hogy az államtól, 

amelyhez tartoznak, elszakadnának. Végül Lapidoth Heinrich Oberreuter definícióját tekinti 

az általa ismert legrövidebbnek, mely szerint az autonómia a szabad önrendelkezés lehetősége 

egy jogilag már létező rend keretein belül. 

Mindezen sokrétűség, az elméleteknek ezen sokfélesége, és a gyakorlatban tapasztalt különb-

ségek és variánsok okán Lapidoth az autonómia „eklektikus”, különböző elemekből összeállí-

tott leírását javasolja, mely definíció – saját bevallása szerint – nem fog ráilleni minden gya-

korlatban megvalósult autonómiára. Ilyen formában az általa javasolt meghatározás, amely-
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ben kifejezetten a területiséget emeli ki: „A területi politikai autonómia egy berendezkedés, 

amelyet olyan csoportnak nyújtanak, amely az állam népességének többségétől eltérő, de 

amely az adott régióban többséget alkot, egy eszköz, amely által a csoport ki tudja fejezni el-

különülő identitását.”135 

Összesítve az elképzeléseket és a gyakorlatba ültetett autonómiák működését, a legáltaláno-

sabb megfogalmazásban talán a következőképpen definiálható: autonómiának tekinthető egy 

adott közösségnek valamilyen érdekképviseleti vagy akár bizonyos igazgatási jogosítványok-

kal bíró intézményrendszerrel való felruházása, mely jogosítványok kötődhetnek a közösség 

által lakott terület egészéhez, esetleg egy részéhez, de átfogja a közösséghez tartozó vagy oda 

tartozni akaró (identitást felvállaló) összes individuumot.  

II. 2. Az autonómia viszonya más kapcsolódó fogalmakhoz 

Fontos megvizsgálni, hogy milyen módon kapcsolódik az autonómia azokhoz a hatalommeg-

osztási gyakorlathoz köthető egyéb fogalmakhoz, melyeknek egy részével az elméleti részben 

már foglalkoztunk. Ilyen fogalmak az önrendelkezés, a decentralizáció, a föderalizmus, az 

emberi jogok köre, melyek kötődnek az általunk tárgyalt problémakörhöz. 

A föderalizmushoz képest az autonómia egy alacsonyabb szintű hatalommegosztást jelent, és 

nem érinti az állam egész területét vagy összes lakosát, hanem csupán egy bizonyos szem-

pontok alapján elkülönített területre vagy a népesség egy csoportjára vonatkozik. Nem is szo-

rosan kapcsolódó berendezkedések, bár hordoznak közös trendeket és aspektusokat, és a föde-

rális elemek valamint az autonómia kellékei kombinálhatóak. Politikai és ideológiai hátterük 

azonban különböző. Mindkettő megoldást kínál az államok különböző problémáira, de mind-

kettőnek figyelembe kell vennie egy sor kérdéskört, mint például az állam szuverenitása, a 

demokratikus többségi törvény, a közügyek decentralizációja, a kisebbségi csoportok és em-

beri jogok tiszteletben tartása. Hogy ezeket milyen módon lehet harmóniába hozni, az függ a 

politikai kontextustól és az adott államtól.136 Néhány kutató megkülönbözteti a föderális rend-

szert és a föderális elvet, vagyis a föderációt és a föderális berendezkedést (arrangement). Fö-

derális rendszerként a föderális államokat írják le, míg föderális berendezkedésként értelmez-

nek egy autonómia-rendszert is. Ilyen módon kapcsolódnak szorosabban ezek a fogalmak. De 

amíg egy autonómiát egy szerződés, egy alkotmány, egy statútum vagy ezek kombinációja 
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hozhat létre, addig a föderációt csak az alkotmány rögzíthet, ahogy erről már a föderációt bő-

vebben kifejtő elméleti részben írtunk.137 

Az autonómiának a decentralizációval való kapcsolata igen szoros, de míg a decentralizáció 

kevesebb hatalommal való felruházást jelent (korlátozott delegálása a hatalomnak), az auto-

nómia esetében ez akár egész hatalmi ág mentén történhet; és az egyik legfontosabb különb-

ség e két fogalom között, hogy míg a decentralizációt a központi kormányzás egyoldalúan 

visszavonhatja, addig az autonómia státusz körüli bármilyen változtatás csak az autonóm kö-

zösség bevonásával és egyetértésével történhet. Az autonómia a hatalom átruházását feltétele-

zi, amely hatalmat a helyileg választott képviselő gyakorol.138 

Az önrendelkezés és az autonómia közötti viszony igen szoros, hiszen láthattuk, hogy egyes 

szakemberek egyenesen valamiképpen szinonimaként tárgyalják őket (Bernhardt, Oberreuter, 

Hannikainen). Hannum megjegyzi, hogy a 19. századi „nemzeti” önrendelkezés a következő 

században utat nyitott a „területi” önrendelkezés számára, mellyel az államok meg kívánták 

védeni saját területi integrációjukat, elfelejtve a kisebbségi jogokat, ezzel tulajdonképpen sok 

esetben ideológiai szintre emelve az új állami „nacionalizmust”. Az ’50-es és a ’60-as évek-

ben a centralizáció határozta meg a politikai aktivitást.139 Bernhardt-nál és Hannumnál is az 

etnikai önrendelkezés válik nagy jelentőségűvé, így kapcsolva egész szorosan össze a két fo-

galmat, melyről szintén tárgyaltunk már belső önrendelkezésként nevezve. Éppen a belső ön-

rendelkezéshez való jogot nevezik egyes szakértők „majdnem a helyi autonómia szinonimájá-

nak”140. Az etnikai önrendelkezés teljes gyakorlata, amely a nyelvi, vallási vagy más önmeg-

határozó kritériumon alapszik, jobban megvédi a jelenlegi „nemzetiségeket”, kisebbségeket, 

őslakosokat, és ez autonómia formájában teljesedhet ki igazán. Hannikainen véleménye sze-

rint az autonómia egyenesen a belső önrendelkezés megvalósulásának egy jelentőségteljes 

formája, és a decentralizáció jó modellje lehet. Szintén ő idézi Hurst Hannum szavait, melyek 

az Északi Emberi Jogi Szimpóziumon hangzottak el 1996 októberében: „az autonómia egy 

fokkal a teljes önrendelkezés alatt, de egy fokkal a kisebbségi jogok fölött helyezkedik el.”141 

Az önkormányzathoz viszonyítva is vannak hasonlóságai, de az autonómia sokkal szélesebb 

hatásköröket feltételez, mint az önkormányzatiság. Bár láthattuk az autonómia fogalmának 

tárgyalásánál, hogy egyes tudósok az önkormányzatisággal azonosították (Sohn). Más szak-
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138 L. erről Győri Szabó 2006 és Lapidoth 1997. 
139 Hannum 1992. 
140 Heintze 1998. p. 9.  
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irodalmi forrás szerint is az önkormányzás az autonómia egy eleme, és maga az autonómia az 

etnopolitikai feszültségek feloldását szolgálja annak érdekében, hogy a nem domináns csopor-

tok valódi önkormányzást gyakorolhassanak anélkül, hogy az állam integritása veszélybe ke-

rülne.142 

Az emberi jogok egész sora (egyéni és kollektív jog) kötődik az autonómia kérdésköréhez. 

Hannum kifejti, hogy a kollektív jogok, melyeket számos szakirodalom a jogok harmadik ge-

nerációjának hív, és amelyekből néhányat sokan megkérdőjeleznek (például a fejlődéshez 

vagy a természeti erőforrások feletti kontrol jogát), mind ide köthetőek. Hannum szerint a val-

lásszabadsághoz való jog, a nyelvi és oktatási jogok, a közvetlen részvétel joga, valamint a 

bárminemű megkülönböztetést tiltó nemzetközi előírások beletartoznak az autonómia tárgy-

körébe. Mindehhez hozzákapcsolja a területiség jelentőségét, kimondva, hogy egy közösség 

kultúrájának megőrzéséhez nélkülözhetetlen a területi bázis. De erre semmiféle utalás nem 

történik a fontosabb emberi jogi aktusokban, tükrözve az államok abszolút kontrollját saját te-

rületük fölött.143 Az autonómiának a kisebbségi jogokhoz való kötődése a legrelevánsabb e 

tekintetben, mint ahogy a következőkben ez a nemzetközi jogi kontextusból is kiderül. A ki-

sebbségi autonómiát az érintett etnikum „az alapvető emberi jogok körében, a kisebbségi jo-

gok hierarchiájának csúcsán látja”. Ez a politikai vitákban csak az egyik nézőpont, miközben 

a többséghez tartozók a kisebbségi autonómia kérdését „olyan politikai követelésnek tartják, 

amely adott esetben az állam területi és politikai egységét kikezdheti”, így az autonómiát „az 

önrendelkezési jog részleges megvalósulásaként” értelmezve.144 

II. 3. Autonómia a nemzetközi jogban 

Az autonómiát néha, mint a nemzetközi jog elvét emlegetik, ennek ellenére egyelőre az auto-

nómiához való jogot semmilyen nemzetközi jogi aktus nem konkretizálja. Inkább a szokásjog 

körébe tartozik, amely az egyre szaporodó gyakorlati példákból adódik.145 Az I. világháborút 

követően a Ǻland-szigetek autonómiájától, Dél-Tirol kapcsán kialakult olasz-osztrák egyez-

ményen keresztül a mai izraeli-palesztin konfliktust rendezni kívánó palesztin regionális au-

tonómiáig, vagy a legfrissebb eredményig, a vajdasági autonómiáig a gyakorlatot felvonultató 

sor igen hosszú. És mivel a definiálás nehézkes, a nemzetközi jog nem szabályozza, így az au-

tonómia gyakorlata – mint arra már utaltunk – igen változatos és sajnos esetleges. 
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Amennyiben a területi autonómiát részleges önrendelkezési jognak tekintjük146, (a kulturá-

lis/személyi autonómia sokkal szerényebb forma és kevésbé köthető a nemzetközi jog önren-

delkezési jogához), úgy nemzetközi jogi kialakulását az önrendelkezési jog kialakulása men-

tén értelmezhetjük, amellyel foglalkoztunk már egy előző fejezetben. Ehhez kapcsolódóan a 

szakirodalom a kisebbségi és a kollektív jogok mentén igyekszik értelmezni, azokból szár-

maztatná. Feltevődik azonban a kérdés, hogy ezeknek elismerése a nemzetközi emberi jog ál-

tal szolgáltat-e normatív alapelveket egy speciális autonómia-formához.147 

És habár a nemzetközi dokumentumok, a nemzetközi jog és a közösségi jog sem rendelkezik 

az autonómiáról, sőt azt mondhatjuk, hogy a nemzetközi jogi elfogadtatása nehézkes és sok 

akadályba ütközik, ennek ellenére születtek már ezirányú, jogilag nem kötelező erejű megál-

lapodások, nyilatkozatok. Ezek legfőképpen a 90-es évektől kezdődően szaporodnak, mivel ez 

az a korszakhatár, ami után az autonómiát nem veszélyes, szecessziót megelőző lépésként ér-

telmezik az államok, hanem kikristályosodik a vélemény, miszerint az autonómia létrehozása 

egy hatékony garancia arra, hogy a területi egység megőrizhető legyen egy etnikai konfliktu-

sokkal terhes államban. Nyugat-Európában is ekkor kap valódi autonómiát Dél-Tirol, Kataló-

nia és Skócia is. 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) Koppenhágában lefektetett do-

kumentuma148 1990-ben először említi meg az autonómiát, de csak, mint egy „lehetséges esz-

közt” a kisebbségek identitásának védelmében, viszont nem rögzíti jogként, és nem állít fel 

semmilyen autonómia-normát. Mindazonáltal az első dokumentum, mely szabályozni igyek-

szik a kisebbségi kérdéskört, normákat állítva az államok elé. A 35. paragrafus említi, és a ki-

sebbségek számára ajánlja a helyi és autonóm igazgatás lehetőségét, mint alternatívát a speci-

fikus történelmi és területi körülményeknek megfelelően. Mint ilyen, ez a dokumentum kor-

szakváltó. Az EBEÉ nemzeti kisebbségi szakértőinek genfi tanácskozása egy évvel később 

egy jelentést készített, amely már akkor leszögezi, hogy a Koppenhágában előirányzott helyi 

és regionális autonóm igazgatás kérdése a gyakorlatban pozitív eredményeket hozott. 

Erre alapoz az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ, az EBEÉ utódja) 

által kibocsátott Lundi Ajánlások a nemzeti kisebbségek hatékony részvételéről a közéletben 

című 1999-es dokumentum is, amely valószínűleg a legátfogóbb módon utal az autonómia 
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kérdéskörére a nemzetközi dokumentumok közül149. Kifejti az autonómia területi vonzatának 

problematikáját, ezzel körvonalazva az EBESZ területi autonómiára vonatkozó álláspontját: 

„A nemzeti kisebbségek konkrét történelmi és területi körülményeinek megfelelő helyi, regi-

onális vagy autonóm közigazgatások számos funkciót felvállalhatnak, amelyek segítségével 

hatékonyabban reagálhatnak ezen kisebbségeket érintő problémákra. 

- Az ilyen közigazgatások elsődleges vagy jelentős mértékben ellátott funkciói, többek között, 

az oktatás, a kultúra, a kisebbségi nyelv használata, a környezetvédelem, a helyi tervezés, a 

természeti erőforrások, a gazdaság fejlesztése, a helyi igazgatási funkciók ellátása, a lakhatás, 

az egészségügy és az egyéb szociális szolgáltatások. 

- A központi és regionális hatóságok által együttesen ellátott funkciók az adóügyek, az igaz-

ságszolgáltatás, az idegenforgalom és a közlekedés.”150 

De a dokumentum ajánlást fogalmaz meg a kulturális vagy személyi autonómiával kapcsolat-

ban is, „amely ott lehet leginkább hasznos, ahol egy csoport földrajzi értelemben szétszórtan 

él. A hatalom ilyen megosztása, beleértve az egyes konkrét területek és ügyek fölötti ellenőr-

zést, elképzelhető mind az állam szintjén, mind pedig bizonyos területi egységeken belül.”151 

A Badinter Bizottság, mely az Európai Közösség Jugoszláv Békekonferenciával párhuzamo-

san ülésezett, és célja a  felbomló Jugoszlávia kapcsán nemzetközi jogi döntések meghozása, 

nem rendelkezik autonómiáról, csak arról, hogy az etnikai, vallási és nyelvi csoportok egy ál-

lamon belül rendelkezzenek azzal a joggal, hogy „elismertessék identitásukat a nemzetközi 

jogban”. Autonómiáról a Jugoszláv Békekonferencia záró dokumentuma szól, mely speciális 

státuszt ad a kisebbségeknek a helyi kormányzásban, a helyi jog végrehajtásában és az oktatá-

si és jogi rendszerben. A Badinter Bizottság ezt „lényegi autonómiának” nevezi.152 

Az ENSZ Kisebbségi Nyilatkozata (az 1992. december 18-án 47/135. számú nyilatkozat)153 

nem szól az autonómiáról, habár a cél az lett volna, de inkább csak alternatív terminológiát 

használva tárgyaltak, utalva az „önmenedzselésre” (self-management) vagy az „önigazgatás-

ra” (self-administration), habár később ezeket el is vetették. Mindenesetre ez a nyilatkozat a 

kollektív jogok elismerésében egy köztes állomásnak, mérföldkőnek tekinthető.154  
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Az Európa Tanács munkássága is figyelemre méltó e tekintetben. Érdekes módon Lewis-

Anthony fontos következtetéseket von le a területi autonómiákra vonatkozóan az Emberi Jo-

gok Európai Egyezményének155 egyik kitételéből, mely szerint az aláíró felek „ésszerű idő-

közönként, titkos szavazással szabad választásokat tartanak olyan körülmények között, me-

lyek a törvényhozó testület megválasztását illetően biztosítja a nép véleményének kifejezé-

sét.”156 Ebből a részletből és különböző későbbi jogesetekből kiindulva, amelyeket az Emberi 

Jogok Európai Bíróságának a praxisából merített, Lewis-Anthony úgy gondolja, hogy az 

Egyezmény kiemelt megállapításának nagy hatása lehet a területi autonómiákra nézve, példá-

ul lehetőséget adhat egy államnak, hogy két választási rendszert működtessen egymás mellett, 

egyet a központi parlament, másikat pedig az autonóm régió számára, ahol a kisebbségek 

képviseltethetik magukat.157 

Szintén az Európa Tanács égisze alatt készült 1985-ban a Helyi Önkormányzatok Európai 

Chartája, amely a szubszidiaritás elve mentén fogalmaz meg jelentős megállapításokat, ame-

lyek fontosak lehetnek a területi autonómia támogatói számára. „A közfeladatokat általában 

elsősorban az állampolgárokhoz legközelebb álló közigazgatási szervnek kell megvalósítania. 

A feladatoknak más közigazgatási szervre történő átruházása a feladat természetétől és nagy-

ságától, valamint hatékonysági és gazdaságossági követelményektől függ.”158 Habár a Char-

tához nem kapcsolódott akkor formális monitoring mechanizmus159, a benne foglaltak szisz-

tematikus semmibevétele feltűnést keltett. Így történt ez Románia esetében is, amikor az ál-

lam nagy számban bocsátotta el a törvényesen megválasztott polgármestereket, és az Európa 

Helyi és Regionális Hatóságainak Kongresszusa ténymegállapító küldöttséget szervezett és 

küldött Romániába, amelynek eredményeként 1995-ben egy jegyzőkönyv készült a romániai 

helyi demokráciáról.160 Így a szubszidiaritás elve, és a demokráciának a minden területi szin-

ten való maradéktalan érvényesítése, mint a területi autonómia elengedhetetlen kellékei, egy 

újabb védelmező dokumentumra találtak. Később az Európai Uniót létrehozó Maastricti Szer-

ződés beemeli az Unió elsődleges joganyagába a szubszidiaritás elvét, megadva számára a 

méltó helyet a közösségi joganyagban. 

                                                
155 Európa Tanács 1950. november 4-én, Rómában kelt ETS-005 számú egyezménye, Egyezmény az emberi jo-
gok és alapvető szabadságok védelméről. In. Majtényi B. – Vizi B. 2003. pp. 121-128. 
156 Egyezmény… 1. kiegészítő jegyzőkönyv, 3. cikk 
157 Lewis-Anthony 1998. pp. 321-334. 
158 Helyi Önkormányzatok Európai Chartája 4. cikk, 3. bekezdés 
159 Később beépítettek néhány monitoring intézményt a nemzetközi kisebbségvédelem területén, ilyen az EBESZ 
kisebbségi főbiztos, az ET Keretegyezmény Tanácsadó Bizottsága, az ENSZ Kisebbségi Munkacsoport – Lásd 
erről bővebben Vizi 2002. 
160 Recommendation 12 (1995), a Kongresszus által május 31-én elfogadva 
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A szubszidiaritás elvének terjedését mutatja a Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó 

Értekezletének (az előbb említett Kongresszus elődje) 1992 márciusában161 elfogadott doku-

mentuma is, amely hangot adott a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségek melletti elkötelezett-

ségének, és elítélte a Közép- és Kelet-Európa friss demokráciáiban újraéledő nacionalizmust. 

A dokumentum kimondja, hogy fontosnak tartják a „széleskörű hatalommegosztást a központi 

kormányzat, a regionális és a helyi autoritások között”, valamint megnevezik a kisebbségek 

jogát arra, hogy „a szubszidiaritás elve mentén, minden állam igazgatási szerkezetét tisztelet-

ben tartva szerepet játszanak a közigazgatásban.” (15. paragrafus, II. 4.)162 Ilyen formán a do-

kumentum közvetlen kapcsolatot teremt az autonómia elve és a kisebbségi jogok között.163 

Jelentős dokumentum, habár kifejezetten autonómiáról ez sem rendelkezik, a Regionális vagy 

Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája164(1992), amely azon túl, hogy felhívja a figyelmet a 

nyelvi és kulturális sokszínűség jelentőségére és megőrzésének fontosságára, néhány olyan 

megállapítást tesz, amely vagy a területi vagy a személyi autonómia alapjaiként, egyik érve-

ként is használható: 

„’regionális vagy kisebbségi nyelv használatának területén’ az a földrajzi terület értendő, ahol 

ez a nyelv olyan számú személy kifejezési eszköze, amely indokolja a jelen Charta által előírt 

különböző védelmi és ösztönző intézkedések meghozatalát” (1. cikk, b. pont), és fontos 

„minden egyes regionális vagy kisebbségi nyelv földrajzi körzetének tiszteletben tartása an-

nak érdekében, hogy a fennálló vagy később létesítendő közigazgatási felosztás ne képezze e 

regionális vagy kisebbségi nyelv támogatásának akadályát” (7. cikk, 1/b. pont). Látható, hogy 

ezeknek a jogoknak az elismerése egy lépéssel közelebb hozza az autonómia kérdését is.  

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1201-es ajánlása 1993-ban az addigi 

legexplicitebb autonómia fogalom-használatot tartalmazza az Emberi Jogok Európai Egyez-

ményére vonatkozó javaslatokkal egyetemben. A „különleges státusz” fogalmának bevezeté-

se, mint azt az alábbi passzusban is látható, értelmezhető akár területi autonómiaként is, de az 

autonóm közigazgatási szervekre való utalás is nagy előrelépés az előző dokumentumokhoz 

viszonyítva.  

„Azokban a régiókban, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak 

ezen személyeknek jogukban áll, hogy sajátos történelmi és területi helyzetüknek megfelelő 

                                                
161 Resolution 232 (1992) on autonomy, minorities, nationalism and European union, of 18 March 1992, 2nd 
sitting 
162 Uo. (ford. MZA) 
163 Lewis-Anthony 1998. 
164 Regionális vagy Kisebbségi… Strasbourg, 1992, ETS No. 148. In. Majtényi B. – Vizi B. 2003. pp. 136-150. 
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és az állam jogrendszerével összhangban álló helyi vagy autonóm közigazgatási szervekkel, 

vagy különleges státusszal rendelkezzenek.”165 (3. fejezet, 11. cikkely)  

Az 1997-es év áttörést hozott az Európa Tanács munkájában vizsgált kérdéskörünket illetően. 

Az Európa Helyi és Regionális Hatóságainak Kongresszusa munkálatainak és egy Olaszor-

szágban tartott konferenciának eredményeképpen született meg a Föderalizmus, regionaliz-

mus, helyi autonómia és kisebbségek című határozat166, amely komoly előrelépést jelent. A 

határozat 6. pontja kimondja, hogy a föderalizmus, regionalizmus és a helyi autonómia nem 

más, mint a szubszidiaritás elvének különböző alkalmazásai. A 10. pont konkretizálja a terüle-

ti autonómia kérdését, vallva, hogy bizonyos körülmények között ott, ahol egy kulturális vagy 

nyelvi kisebbséghez tartozó személyek koncentrációja nagy (egy nagyvárosban, provinciában 

vagy régióban), a területi autonómia egy nagyon hatékony eszköz a kisebbségek problémái-

nak a megoldására, elkerülve a szeparatista tendenciákat. A kulturális autonómia tekintetében 

a 11. pont kimondja, hogy bizonyos körülmények között kiegészítheti az önkormányzást, mi-

közben alapvető része a területi autonómiának. Ilyen formában a két autonómia-formát a do-

kumentum összekapcsolja. Érdekes annak a kérdésnek a hangsúlyozása, amelyet a 13. pont 

tartalmaz, miszerint az aláírók meggyőződése, hogy a kisebbségeknek nyújtott autonómia 

nem csupán a föderális vagy regionalizált struktúrával rendelkező országok körére korlátozó-

dik, hanem lehetséges és ajánlott az unitárius államok számára. 

Ugyanezzel a felhanggal rendelkezik a Regionális Autonómia Európai Chartája, amelyet az 

Európa Tanács Közgyűlése (hosszadalmas előmunkálatot követően) végleges formában szin-

tén 1997-ben fogadott el. Kimondja, hogy az autonóm régióknak egy állam struktúráján belül 

olyan helyi tradíciókkal kell rendelkezniük, amelyek különböznek a nemzeti hagyományoktól. 

Az autonóm régiók tiszteletben tartják az állam területi integritását, és a döntéshozó hatalom-

mal való felruházásuk az Európa Tanács tagállamai közti egységet is szolgálja. Ezek a megál-

lapítások egyértelműen pozitívan járulnak hozzá a területi autonómiák ügyéhez.167 

További elmozdulásnak tekinthető az Európa Tanács 2003-ban elfogadott 1334-es számú ha-

tározata, amely Az autonóm régiók pozitív tapasztalatai, mint a konfliktusok megoldásának 

lehetséges eszközei Európában (Gross jelentés) címet viseli168. Nem is egyszerűen csak el-

mozdulásként értelmezhető, hanem egy nagy lépésként az autonómia kérdésének elfogadtatá-

                                                
165 Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1201-es ajánlása az emberi jogok európai egyezményének a ki-
sebbségi jogokra vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyvével kapcsolatban. In: Majtényi B. – Vizi B. 2003. pp. 151-
156. 
166 Federalism, Regionalism, Local Autonomy and Minorities, Res. 52/1997. 
167 Lewis-Anthony 1998. 
168 Majtényi B. – Vizi B. 2003. pp. 184-186. 
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sa felé. Példaként állítja a már működő európai autonómiákat azon országok elé, amelyek a 

90-es évektől kezdve új demokráciaként meg-megújuló konfliktusokat, így etnikai problémá-

kat is hordoznak. Ezek a kelet-közép-európai országok, amelyek közé Románia is sorolható. 

„Az autonómia, miként azt a jogállamiságot tisztelő olyan államokban alkalmazzák, melyek 

állampolgáraik számára biztosítják az alapvető jogokat és szabadságokat, leginkább egy 

alállami berendezkedésnek tekinthető, mely az államon belüli kisebbség számára lehetővé te-

szi jogaik gyakorlását és kulturális identitásuk megőrzését, ugyanakkor garanciákat biztosít az 

állam egységének, szuverenitásának és területi integritásának megőrzésére.” (10. pont) 

A dokumentum fontosnak tartja definiálni is a különböző autonómia-formákat, így a két leg-

fontosabbat, a területi és a kulturális autonómiát. Ilyen formában az Európai Tanács megadja 

a saját autonómia-meghatározását: 

„A ’területi autonómia’ kifejezés olyan, általában szuverén állam által elfogadott rendelkezés-

re utal, melynek során egy bizonyos terület lakosságát szélesebb jogkörrel ruházzák fel, mely 

tükrözi speciális földrajzi helyzetüket, valamint védi és elősegíti kulturális és vallási hagyo-

mányaikat. A ’kulturális autonómia’ kifejezés a nyelvi és kulturális jogok gyakorlásának lehe-

tővé tételét jelenti. Az esetek többségében ennek együtt kell járnia a decentralizáció elvének 

alkalmazásával.” (11. pont) Mindezek mellett egy olyan minimum kritériumrendszert is fel-

vázol (22. pont), melynek betartását ajánlja azon országok számára, amely autonómiát vezet-

nek be a saját területükön.  

Az Európai Unió autonómiához való viszonya kétoldalú. Egyrészt magát az integrációt is fel-

foghatjuk úgy, mint a tagállamok által alkotott autonóm szervezetet. Másrészt a politikai au-

tonómia szupra- és szubnacionális szintekre való kiterjesztése egy olyan jelenség, amely az ál-

lam politikai hatalmának európaizálódásához kötődik.169 De vajon egy szupranacionális épít-

ményben, mint amilyen az Európai Unió, milyen módon alkalmazható az autonómia nemzet-

alatti, regionális szinten? Bullain kifejti, hogy az európai politikai színtér felépítése hatalmas 

problémákat vet föl az autonómiák önkormányzatai számára. Mivel a tagállamok már eleve 

veszítettek hatalmukból az integrációba való belépéssel (erre utaltunk az első fejezetben is), 

ezért kiegyensúlyozva ezt a deficitet, monopolizálják a közös munkafolyamatban való képvi-

seletet. Így a régiók nem képviseltethetik magukat a közösségi döntéshozatali mechanizmus-

ban, kivéve a német és az osztrák Landokat, amelyeknek részvételét az Európai Unió Taná-

csába és különböző bizottságokba a vonatkozó államok alkotmányosan rögzítették. A régiók 

                                                
169 Bullain 1998. p. 343.  
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politikai autonómiáját ilyen formában, specifikusan a közösség nem ismerik el. Nem tesz kü-

lönbséget föderális és unitárius állam között. Erre az anomáliára megoldás lehet a „Régiók 

Európája” jövőkép, amelyet már felvázoltak, és amelyről szóltunk az első fejezetben.  

A Maastrichti Szerződés létrehozta a Régiók Bizottságát, mint egy új intézményt, de sem ösz-

szetételében, sem jogosítványaiban nem különíti el az autonóm régiókat. Ez az intézmény 

pusztán képviseli a régiókat és a helyi testületeket, és csak tanácskozási joggal bír bizonyos 

kérdésekben. Ezen bizottság felállításának célja tehát nem az volt, hogy intézményesítse a re-

gionális politikai hatalom képviseletét.170 

Elmondható tehát, hogy az autonómiához való jog kérdésköre napjaink egyik nagy nemzetkö-

zi jogi kihívása. Hiszen láthattuk, hogy alapvetően a soft law területét érintik egyelőre, vagyis 

a nem szerződési természetű ajánlások és határozatok szintjén jelennek meg rá utaló leírások, 

körülírások. Az is egyértelmű, hogy alapvetően a kisebbségekkel, illetve a kisebbségi jogok-

kal kapcsolatosan merül fel az autonómia problematikája, de ezekben a nemzetközi dokumen-

tumokban közös, hogy „külön cikkben erősítik meg az államok szuverenitásának elvét és terü-

leti integritásának védelmét, hangsúlyozva, hogy egyetlen kisebbségi jog sem gyakorolható 

ezen elvekkel ellentétesen”.171 A kisebbségi jogok rendszerét nem hiába hívja a szakirodalom 

„szégyenlős kisebbségvédelemnek”172, amely égisze alatt az „autonómia kifejezés tabu az 

egyezményekben”173. A munkánk célja azonban nem alapvetően és csupán a kisebbségekkel 

foglalkozó kérdések tárgyalása, hiszen Erdély autonómiája egy ennél sokkal bonyolultabb 

problematika. Beletartozik a kisebbségi kérdés is, de ugyanakkor egyéb történelmi, gazdasági, 

vallási, identitásbeli másság kifejeződése is, amely az erdélyi románság érdekeiben megnyil-

vánul. Ilyen formában ötvöződnie kell a különböző elveknek és jogoknak az önrendelkezéstől, 

a szubszidiaritástól kezdve egészen az autonómia kérdéséig, ahogyan ezt több szakértő is ki-

fejti.  

Lapidoth szerint az autonómia lehetőséget ad egy kisebbség számára az önérvényesítésre, sőt 

akár az önmeghatározásra174 is, vagyis tekinthető akár egy kisebbségvédelmi intézménynek is, 

legyen az a kisebbség akár etnikai, akár vallási, kulturális vagy nyelvi értelemben vett kisebb-

ségi csoport, közösség. De az autonómia nem kapcsolódik feltétlenül és szükségszerűen csu-

                                                
170 Bullain 1998. 
171 Vizi 2004. p. 22.  
172 Kovács Péter szavait idézi Gerencsér-Juhász 2001. p. 21, 31, Győri-Szabó 2006. p. 109.  
173 Győri-Szabó 2006. p. 109. 
174 Lapidoth 1997. 
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pán a fentnevezett kisebbségek problematikájához, akkor is a demokratizálás és a szubszidia-

ritás elve mentén szükségszerű lehet.175  

Mint ahogy már az önrendelkezésről szóló alfejezetben is kiemeltük, Hannum szerint a már 

meglévő nemzetközi jogokból (önrendelkezési és emberi jogok, a szuverenitáshoz való jog) 

kellene az autonómiához való jogot egy új nemzetközi jogi elvként megalkotni. Szerinte az 

autonómia a különböző jogok fejlődésének a végpontján nyugszik. Témánk szempontjából ki-

emelendőek Hannum gondolatmenetének további részletei. Kifejti, hogy „az autonómia, mi-

közben valószínűleg az őslakosok és etnikai vagy más kisebbségek számára a legfontosabb, 

választ adhat tisztán regionális igényekre is. (…) Az autonómia joga sokkal intenzívebben 

merülhet fel azokban a helyzetekben, ahol regionális, etnikai vagy gazdasági különbségek mu-

tatkoznak.”176 

Vagyis esetünkben Erdély, mint regionális entitás a maga egyediségéből, regionális, történel-

mi, gazdasági és etnikai, vallási megkülönböztető jegyeiből kifolyólag igényt tarthat, jogot 

formálhat az autonómiára. 

II. 4.  Az autonómia tipológiája 

Az autonómiákat több szempont szerint osztályozhatjuk, de jelen esetben a két legrelevánsabb 

és kutatásunk számára a legfontosabb osztályozási szempontot vesszük figyelembe. Az előző-

ekben szóltunk már arról, hogy az autonómiákat többféle jogi forma hozhatja létre, akár nem-

zeti, akár nemzetközi jogi szinten, illetve kitértünk arra is, hogy az alanyiság szempontjából 

milyen autonómia-típusokat ismerünk, de ezeket eddig nem részleteztük.  Jelen alfejezet rend-

szerbe foglalja ezt a tipológiát. 

1. A jogi forma és a szint, amelyen szentesítették figyelembe vételével két fő típusa a nemzeti 

jog vagy a nemzetközi jog által létrehozott autonómiák: 

a. az érintett állam jogalkotója hozza létre, ilyen a Grönland és Korzika területi és a skandi-

náviai lappok személyi autonómiája,  

b. a nemzetközi jog által létrehozott autonómia: 

- kétoldalú szerződésben: Dél-Tirol és az Ǻland-szigetek esetében; 

- nemzetközi jogközösség döntése alapján alapvetően békefenntartás céljából létrehozott au-

tonómia, például Irak kurd lakosságának védelme esetében. 
                                                
175 Lapidoth 2001. 
176 Hannum 1992. p. 474.  (kiemelés MZA) 
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2. Az autonómia alanyától függően megkülönböztetünk: 

- személyi (perszonális) és/vagy kulturális autonómiát; 

- és területi autonómiát.177 

Jelen kutatás szempontjából e két utóbbi autonómiatípus részletesebb elméleti bemutatását 

tartjuk alapvetően fontosnak. 

II. 4. 1. Személyi elvű vagy kulturális autonómia 

Ez az autonómiatípus a szórványterületen, területileg nem kompakt tömbben élő kisebbségek 

számára nyújt személyi elvre alapulva lehetőséget saját kulturális intézmények és érdekképvi-

seletek létrehozására, és miközben elismeri az ország polietnikus jellegét, nem bontja fel az 

állam közigazgatási rendszerét. Nagy előnye továbbá, hogy a vallási, nyelvi, kulturális karak-

terek megőrzése ilyen formában saját, közjogi intézményeken keresztül lehetséges, és ezek-

ben a kérdésekben saját döntési jogkörrel rendelkezhetnek az érintettek, az alanyok. Miköz-

ben helyi és országos hatáskörű oktatási, kulturális intézményrendszer kiépítése, fenntartása is 

tartozhat a funkciói közé, bizonyos hatáskörökkel soha nem rendelkezhet, mint például gazda-

sági vagy szociális kérdések, így tehát a területi autonómiához képest szűkebb jogosítványok-

kal bír. A szakirodalom felhívja azonban a figyelmet arra is, hogy a személyi autonómiának 

nem kell csupán a kulturális és oktatási ügyekre szorítkoznia.178 

Ugyanakkor előnye, hogy a kisebbség minden tagja beletartozik – önkéntes alapon – más pe-

dig nem (nincs helyi kisebbség-többség probléma), így nehezebben szűnik meg, hiszen a terü-

leti mobilitás, demográfiai változások nem érintik. Így viszont nem old meg minden kisebb-

ségi problémát, hiszen nem tud megoldást találni például a munkahelyi vagy munkaerő-piaci 

diszkriminációra, a rendőrségi részlehajlásra stb. A személyi autonómia pozitívuma az is, 

hogy általa az érintett nemzetállam nem érzi területileg veszélyeztetve magát. 

Negatívumként a személyi nyilvántartásba vételt, vagy kataszteri rendszert szokás megnevez-

ni, amely által az érintett csoportot jegyzik. Mindemellett nyilvánvaló, hogy a területi auto-

nómiánál sokkal kevesebb jogot biztosít, és veszélye, hogy kulturális törésvonalakat indu-

kál.179 

                                                
177 Ehhez a tipizáláshoz még hozzárendelhető kétfajta autonómiatípus: a helyi közigazgatási autonómia egy 
nemzetiség által többségben lakott településen, illetve az ún. tájegységi autonómia, mely tulajdonképpen a nyu-
gat-európai fogalomhasználatban a regionalizmus szinonimája – Lásd Győri Szabó 2006. 
178 Wolff-Weller 2005. 
179 Győri-Szabó 2006. 
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A perszonális autonómia finanszírozása teljes mértékben az államra hárul, ez nagyfokú füg-

gést jelent a központi kormányzattól. A központi kormányzásban való részvételre azonban 

nagyon csekély a lehetőség, hiszen a szórványnépcsoportok esetében nem tartják fontosnak a 

makropolitikába való beleszólási jog megadását. Lapidoth felhívja azonban a figyelmet arra, 

hogy a személyi autonómia esetében az állam felhatalmazza a kisebbségeket arra, hogy saját 

intézményeiken keresztül tegyék meg a szükséges lépéseket a saját jogaik védelmében és vég-

rehajtását illetően.180 

A 19. század vége előtt nemigen beszélhetünk személyi vagy kulturális autonómiáról, habár 

az elv gyökerei messze visszanyúlnak az időben. Ez a fajta autonómia hasonlít a millet-

rendszerre, amelyet az Oszmán Birodalom alkalmazott a nem muszlim, vagyis keresztény és 

zsidó hitű közösségek esetében a 15. századtól, és amely a vallási és kulturális autonómia bi-

zonyos fokát, illetve politikai stabilitást jelentett.181 Így tisztán vallási alapon megkülönböztet-

ték a muszlim, az ortodox keresztény, az örmény, zsidó, római katolikus, (később a 19. szá-

zadban a protestáns) millet-eket. A személyi autonómia elvének a nemzetiségi törvényhozás-

ba való bevezetését a szakirodalom Kossuth Lajos nevéhez köti, aki valószínűleg a millet-

rendszer hagyományaiból kiindulva a nemzeti személyi autonómiát vallási kérdésekkel együtt 

kezeli, ilyen formában eléggé behatárolva.182  A személyi elv 20. századi bevezetésére jó pél-

da az 1905-ben felépített morvaországi rendszer, amely a tartományban a cseh-német kiegye-

zést szolgálta. Ez a rendszer etnikailag elkülönített névjegyzékbe vételen alapult, mely listák 

összeállításával a helyi önkormányzatok voltak megbízva. Maga a koncepció a múlt század 

elején fogalmazódott meg, szellemi atyjai Karl Renner és Otto Bauer voltak, és az Osztrák-

Magyar Monarchiára vonatkoztatva dolgozták ki, mint etnikai feszültséget oldó, de a területi 

integritást nem veszélyeztető megoldást. A II. világháború után a konszociáció-elmélet szin-

tén utalt rá a már említett és idézett Lijphart munkáiban is.183 A mai példákat az észtországi, 

magyarországi, szlovéniai, horvátországi kisebbségpolitikában találjuk, az utóbbi két esetben 

garantált parlamenti képviselettel, míg Nyugat-Európában a skandináviai lappokat kivéve 

nemigen találunk ilyen jellegű megoldásokat. 

Heintze ezt az autonómia típust alcsoportokra osztja, különválasztva a kulturálist, a személyi 

autonómiától, és bevezetve egy új fogalmat, a funkcionális autonómiát. 

                                                
180 Lapidoth 1997. 
181 Schöpflin 2001b. 
182 Eide 1998. 
183 Ezekről lásd: Wolf-Weller 2005, Lapidoth 1997, Eide 1998. 
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1. Kulturális autonómiának nevezi a kisebbség vagy csoport autonóm önkormányzatát kultu-

rális ügyek terén. Ez tulajdonképpen a személyi autonómia kulturális témakörökre leszűkített 

változata, célja pedig a csoport szabad kulturális fejlődése. Nem szükségeltetik minden kultu-

rális ügyet a kisebbség vagy csoport kompetenciái közé sorolni, mindez megegyezés kérdése 

az érintettek képviselői és a központ között. A többségi kultúrától való elszeparálódás kivédé-

se érdekében Heintze a párhuzamos kultúrák kiépítését tartja járható útnak. A legjobb példa-

ként az Észtországban a két világháború között kiépített kulturális autonómiát említi184, amely 

az államon belül élő németeknek, oroszoknak és svédeknek nyújtott lehetőségeket. Eide a kul-

turális autonómiát elemző tanulmányában a kortárs ilyen jellegű autonómiák között említi az 

észt, litván, szlovén, horvát és orosz rendszereket, megemlítve a magyar Nemzeti és Etnikai 

Kisebbségek Jogairól szóló 1993. július 7-iki törvényt, amely Eide szerint bár nem használja a 

kulturális autonómia kifejezést, mégis jelentős autonómiát biztosít a kisebbségek számára.185 

2. A személyi autonómia a jus sanguinis elve mentén működik, és kisebbségi csoporthoz tar-

tozó individuumoknak nyújtható függetlenül a létszámuktól. A csoport kialakíthat egy demok-

ratikus testületet a kisebbség tagjainak a többsége felhatalmazása által. Ideális esetben a ki-

sebbség jogi személyiséget alkot (corporate body), például egy nemzeti tanácsot vagy arányos 

politikai képviseletet. Ez a jogi személy képviseli majd a csoportot vagy kisebbséget az ál-

lammal való tárgyalásokban, és felhatalmazást kap arra, hogy a specifikus kisebbségi ügyeket 

irányítsa. A személyi autonómia problémája a kisebbséghez való tartozáshoz kötődik, hiszen 

nem lehet kötelezővé tenni a csoportba való tartozás felvállalását. Ezért javasolják a kisebb-

séghez való tartozás és a jogi személyiségben való törvényes tagság elkülönítését. A jogi 

személyiség azonban nem csak azokat fogja képviselni, akik rá szavaztak, hanem az egész 

csoportot. A személyi autonómiára a németországi dánok esete a legjobb példa. 

3. A funkcionális autonómia válogatott állami szerepek és jogok átruházását jelenti a kisebb-

ségi csoportok magánszervezetei számára. Így a kisebbség kompetenciát kap a kultúra, média, 

oktatás és vallás ügyeiben, de ehhez az szükséges, hogy a kisebbségek magánszervezeteket 

alakítsanak, amelyek az állami befolyáson kívül esnek. A funkcionális autonómia a magán-

szervezetek kompetenciájára, kezdeményezőkészségére és érdekeire alapozódik, így teher-

mentesítve a szokásos közigazgatást néhány feladat mentén. Heintze e tekintetben is a német-

országi dán kisebbséget említi példaként.186  

                                                
184 Erről lásd még Eide 1998. pp. 253-255. 
185 Eide 1998. 
186 Heintze 1998. pp. 20-24.  
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Természetesen jogosan merülhet fel a kérdés, hogy ki tartozhat az adott kisebbségi csoportba, 

hogyan lehet a legobjektívebben felmérni a csoporthoz tartozás jogosságát. Az erre kidolgo-

zott gyakorlatok többfélék: 

- egy merevebb megoldás az a gyakorlat, amikor az állami hatóságok sorolják az állampolgá-

rokat etnikai kategóriákba, de ennek rugalmasabb változatában a kettős identitás felvállalása 

is lehetséges kettős regisztrációval; 

- maguk az érintett csoportok, közösségek döntik el ki a tag; 

- az individuumok önkéntes vállalásán múlik, mely közösséghez tartozónak tartja magát. En-

nek hátrány, hogy nem mindenki regisztrálja magát a csoport tagjának, így az aktívabb, ma-

gukat regisztrálók tevékenykedhetnek az egész közösség nevében.187 

II. 4. 2. A területi autonómia 

Ez a fajta autonómia a nagy létszámú, tömbszerűen elhelyezkedő kisebbségeknél alkalmazha-

tó leginkább, mint a többség-kisebbség közötti „igazságos viszony” egyik alapfeltétele. Terü-

leti autonómia esetén az adott kisebbség számára megteremtődik az önszerveződés, önigazga-

tás, önkormányzat, vagyis az adott területen a teljes társadalom létrehozásának a lehetősége, 

amelyet a személyi autonómia nem képes biztosítani.  

Minden területi autonómia egyedi, felelve a sajátos kulturális, történelmi és politikai körül-

ményekre, és ennek az egyediségnek a kihangsúlyozása fontos, miközben természetesen van-

nak közös vonásaik is ezen rendszereknek.188 

Általában ezen autonómia-típus területén a kisebbség, azaz helyi többség, összhangban az ál-

lami törvénykezéssel, megteremtheti a saját közigazgatását, saját döntéshozó, végrehajtó, 

igazságszolgáltatási szerveket működtethet, illetve szabályozhatja, irányíthatja az adott terület 

gazdasági, politikai, társadalmi, szociális, oktatási, kulturális életét. Az államnyelven kívül e 

területen hivatalos nyelv a kisebbség nyelve, és a közigazgatási, bírósági, rendőrségi állások 

elosztása esetében azokat arányosan kell elosztani a többség és kisebbség között. 

A területi autonómiák esetében azonban a Brunner-Küpper szerzőpáros figyelmeztet arra, 

hogy „ésszerű lenne az autonóm területeket ugyanazzal a hatalommal és hatáskörrel felruház-

ni, mint az állam más régióinak megfelelő egységeit.” Ezért az autonóm térségekben nem 

csupán a kisebbségekkel kapcsolatos problémakörök mentén szükséges a hatalommal felruhá-
                                                
187 Győri-Szabó 2006. 
188 Lapidoth 2001. 



 77

zás „mert ez azt jelentené, hogy a területi közigazgatás egyéb funkcióit különleges állami ha-

tóságoknak kell átvenniük, amelyeknek az állam más övezeteiben semmilyen szerepük nin-

csen. Ez nagyobb helyett kisebb autonómiát eredményezne, valamint nem kisebbségi kérdé-

sekben az államhoz való szorosabb kötődést.”189 

A területi autonómia működésének pénzügyi hátterét általában a központi költségvetés állja, 

de az autonómia kaphat adókivetési jogot is, mely nélkül elég nehézkes az önálló gazdálko-

dás. A területi autonómia és a központi hatalom közötti hatalommegosztás mentén az auto-

nómiára átruházhatóak olyan hatáskörök, mint a törvényalkotási, kormányzási, közigazgatási, 

igazgatásszolgáltatási vagy rendfenntartási funkciók. A hatalommegosztás bizonyos esetek-

ben akár külpolitikai jogosítványokkal is járhat, amint erről már az előzőekben értekeztünk, és 

a következőkben részletesebben kifejtjük. 

A kisebbségvédelmi funkciója többnyire akkor lehet egy területi autonómiának, ha e területen 

az adott kisebbség többséget alkot. Ha a térségben több etnikum él, de egyik kisebbséghez tar-

tozó közösség létszáma sem alkot többséget, akkor egy polietnikus, multikulturális térségről 

beszélhetünk, és a régió egy sajátos autonómiával ruházható fel. Ez esetben az autonómia ru-

galmas elvei jól igazodhatnak a térség sajátságaihoz. Speciális esetekben létrehozható az ún. 

megosztott (shared) autonómia, olyan térségekben ahol a nagy létszámú kisebbségi csoport a 

többségi lakossággal oly módon él együtt, hogy elhatárolásuk földrajzilag lehetetlen, de a 

személyi elvű autonómia nem elégséges az adott kisebbség problémáinak megoldására. 

Lapidoth például hangsúlyozza ugyan az autonómia etnikai feszültségeket enyhítő funkcióját 

(a kisebbségi, az őslakosok, valamint a népek önrendelkezési joga mentén), de egyéb, például 

gazdasági okokat is felsorol a területi autonómiák kialakítására, és erre Hong-Kong példáját 

szolgáltatja. Szintén ezen szakértő hangsúlyozza a területi autonómiákban fontos szerepet ját-

szó időtényezőt, amelyet kétféle dimenzióban is taglal: egyrészt a területiség tekintetében, 

amikor az egész területen egyidőben vagy pedig szakaszonként vezetik be az autonómiát; 

másrészt pedig megkülönbözteti az állandó és az átmeneti, ideiglenes autonómiát, ez utóbbi 

esetében hangsúlyozva, hogy előre meghatározott ideig vagy különböző tényezőktől függően 

tartják fenn.190 Ugyancsak az autonómiák átmeneti jellegére hívja fel a figyelmet egy másik 

szakértő, aki listáz egy sor olyan autonómiát, amelyek időszakosan léteztek. Ilyen volt a Nép-

                                                
189 Brunner-Küpper 2004. pp. 479-480.  
190 Lapidoth 1997.  
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szövetség szárnyai alatt létrejött Gdansk autonóm terület (1919-39 között), vagy a Memel au-

tonómia Litvániában 1924-39 között.191  

A területi autonómia veszélyeire figyelmeztet azonban néhány hátránya is, mint például: 

- a területi egyenlőtlenségekkel sújtott országok esetében a gazdaságilag fejlett autonóm régi-

ók megakadályozhatják az állami redisztribúciót; 

- a demográfiai csökkenés okán a kisebbség el is veszítheti az autonómiához való jogát 

(szemben a személyi elvű autonómiával); 

- belső kisebbségeket hoz létre, melyek problémákat és feszültségeket generálhatnak; a régeb-

ben kisebbségnek számító közösség többségként kap hatalmat, amely az „új kisebbség” szá-

mára jelenthet esetlegesen elnyomást;192 

- a szecesszió alternatívája sok esetben adott lehet, amennyiben az autonómiák nincsenek 

megelégedve az állammal, habár, mint azt már említettük, egyes szerzők a szecessziót elkerü-

lő funkcióját hangsúlyozzák. 

Az autonómia gyakorlatba ültetése számos kérdést felvet, hiszen, mint azt már említettük, 

minden autonómia egyedi a maga nemében. Mégis vannak olyan minimum-követelmények, il-

letve olyan alapvető kérdéskörök, amelyeknek minden autonómiára érvényeseknek kell lenni-

ük. A szakirodalom szerteágazóan foglalkozik a témával, ezek összefoglalásából a következő 

releváns kitételeket emeljük ki: 

- A nyelv kérdése, mivel a maga valóságos és szimbolikus szerepével valószínűleg egy kultúra 

leginkább megkülönböztető jegye. Egy nyelv használatának a megtiltása egyértelműen meg-

engedhetetlen a nemzetközi emberi jogi normák alapján. Az autonómiáknak külön ki kell tér-

niük a kisebbségi nyelvek kérdésére, annak hivatalos státuszt kell adniuk. Grönlandon és a Fe-

röer-szigeteken a kisebbségi nyelv egyenrangú az ország hivatalos nyelvével, de például a 

Ǻland szigeteken a svéd kisebbségi nyelv egyedül a hivatalos, mellette az ország nyelve, a 

finn, marginális.   

- Az oktatás, a nyelv mellett az az eszköz, amely által a kultúra közvetítődik, és az autonóm 

régiók vagy közösségeknek meg kell hagyni a jogot, hogy megalapozzák saját oktatási priori-

tásaikat; 

                                                
191 Nordquist 1998. 
192 Heintze 1998. p. 19.  
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- A kormányzati közszolgáltatáshoz való hozzáférés (beleértve a rendőrségi és biztonsági erő-

ket) kérdése főleg a fejlődő országokban akut, mivel ez az alaptéma meghatározza a kisebb-

ségi csoportok tagjainak a gazdasági, társadalmi és politikai befolyását. Az államilag irányí-

tott vagy eltűrt foglalkoztatási diszkrimináció a leginkább megosztó tényező a többség-

kisebbség kapcsolatrendszerben. Megtörténhet, hogy egy kisebbség igazgatási szinten ki van 

rekesztve a kormányzati döntéshozatali mechanizmusból, de ezt az autonómiának ki kell 

küszöbölnie; 

- A földterület a területi autonómia elengedhetetlen része, és egy terület irányítása a helyi 

vagy regionális kormányzat által (a tulajdonképpeni decentralizáció) fontos egyéb, pl. gazda-

sági életképességi és fejlődési szempontok miatt is. A földterület szimbolikus jelentése is fel-

értékelődik egy kisebbség vagy csoport számára, hiszen kapcsolódik az identitásához is a spi-

rituális kötelékek mentén, melyek az adott területhez kötik a közösséget, illetve összefüggés-

ben van a fizikai biztonság kérdésével is. 

- A természeti erőforrások feletti felügyelet egy komplexebb kérdéskör, mivel inkább köthető 

a gazdasági kontextushoz, mint a kultúrák megőrzéséhez. A természeti kincsek kiaknázásának 

kérdése többnyire kiélezi a helyi/regionális közösségek és a központi hatóságok közötti konf-

liktust még akkor is, ha az állami identitás erős. A megosztott lojalitással bíró térségekben 

ezek hatványozottan előtérbe kerülhetnek. A helyi erőforrás-inputok felhasználásának kérdése 

a gazdaságfejlesztési projektekben hangsúlyosan veti fel a helyi képviselők részvételének je-

lentőségét a döntéshozatali mechanizmusban. Például a Feröer-szigeteken és Grönlandon a 

halászat az autonómiák hatáskörébe tartozik. 

- A képviseleti helyi kormányzati szerkezet alapkérdés minden autonómia-igény esetében. Egy 

teljesen autonóm területnek alapvetően a következő hatalommal és testületekkel kell rendel-

keznie: 

 - egy helyileg választott törvényhozó testülettel, amely a helyi kormányzati hatalom 

alapvető forrása. Ilyen értelemben a helyi kompetencia általában irányítja és befolyásolja az 

elemi és középszintű oktatást, a nyelvhasználatot, a helyi önkormányzat szerkezetét, a föld-

használatot, a regionális gazdaságfejlesztést, régión belüli szállítást; 

 - egy helyileg kiválasztott és a központi kormányzat által jóváhagyott legfőbb végre-

hajtóval (kormányzó, elnök vagy miniszterelnök), aki felelős az állami és a helyi törvények 

alkalmazásáért egyaránt; 
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 - egy független helyi bírói testülettel, amely értelmezi a helyi törvényeket. A testület 

függetlensége nem jelenti azonban a központi bírói hatalomtól való teljes elszigetelődést. 

- mindezek mellett a közös érdekek kérdéskörét az autonóm térség és a központi kor-

mányzat közötti hatalommegosztási megállapodás szabályozza. Sok esetben a közös hatóság 

felügyelete alatt állnak a kikötők és a kommunikációs szolgáltatások, a rendőrség és a termé-

szeti kincsek kiaknázása. A vitás kérdések tárgyalásához szükségesnek vélik, hogy a régió 

rendelkezzen egy külön testülettel, mely a vitában a központi hatalom tárgyalópartnere. (Ilyen 

például az Ǻland Delegáció). 

- a helyi adók ügye és az afölött gyakorolt hatáskör szintén fontos, hiszen olyan bevételhez 

juttathatja az autonóm régiót, amely a gazdasági önrendelkezés alapja is lehet. 

- a más régiókkal vagy entitásokkal való kooperálás joga különösen gazdasági és kulturális té-

ren193. 

A hatalommegosztás specifikus területei közül Lapidoth (1997) néhány fontos kérdéskört 

emel ki és taglal részletesebben. A biztonság és biztonságpolitika szférájában a külbiztonság 

kérdéséről kifejti, hogy azt mindig a központi hatalom felügyeli. A belbiztonság és a közrend 

azonban alapvetően a helyi hatóság feladata a régióban, de kérhetik a központi hatóság be-

avatkozását is. Célszerű mindemellett egy közös biztonsági bizottságot is létrehozni. A kül-

kapcsolatok terén Lapidoth kiemeli, hogy az autonóm régiónak lehet korlátozott joga bizo-

nyos szerződések kötésére (általában gazdasági és kulturális) kérdésekben. Az autonómiának 

továbbá nincs joga, hogy követségeket vagy konzulátusokat telepítsen külföldre, de ahhoz le-

het, hogy különböző külföldre delegált hivatalok segítségével építsen kapcsolatot például a 

kereskedelem és turizmus terén. Egy szintén kiemelt és komplex témában, a gazdasági kérdé-

sekkel kapcsolatban különböző forgatókönyveket állít fel Lapidoth, amelyek mentén az auto-

nóm térség cselekedhet gazdasági téren: 

 1. a központi hatalom megtart minden jogosítványt gazdasági téren, de az autonóm 

térséget érintő kérdésekben konzultál vele; 

 2. a gazdasági kérdések szintén a központ hatalmában vannak, de az kezdeményezési 

és ajánlási lehetőséget ad az autonóm térségnek a térséget illető gazdasági ügyekben; 

 3. korlátozott hatalma van az autonóm térségnek például az övezeten belüli kereskede-

lem terén; 

                                                
193 Hannum-Lillich 1981. pp. 219-232., Hannum 1992. pp. 458-468., Hannikainen 1998. pp. 90-94.  
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 4. az autonóm entitásnak cselekvési hatalma lehet az általános gazdaságpolitika keretei 

között olyan szférákban, amelyet a központi kormányzat kijelöl.194 

Az előbb vázolt hatalmi struktúra könnyen alkalmazható a nyugati demokráciákban, ahol de-

mokratikus minimumként kezelik a hatalommegosztás elvét, aminek példája a fenti hatalom-

megosztási szerkezet is. Hannikainen külön kiemeli, hogy az autonóm berendezkedés tartal-

mának demokratikusnak és nem etnokratikusnak kell lennie, az autonómiának demokratiku-

san kell működnie.195 

A területi autonómiák rendszere jól működik Nyugat-Európában, így sok példát említhetünk e 

makrorégióból. Csoportosítva őket, a következőket említjük: 

- Szigetek vagy teljes földrajzi különállással bíró területek esete:  

Åland-szigetek (finnországi svéd kisebbség: az önkormányzás tényleges és szimbolikus ele-

meivel, saját parlament, kormány, saját hivatalos nyelv, bélyeg, himnusz, zászló); Feröer-

szigetek, Grönland és Korzika; közigazgatási okok miatt: Man-sziget, Csatorna-szigetek; 

- Anyanemzettel nem rendelkező népcsoportok, önálló nemzetek esete:  

Baszkföld, Katalónia, Galícia, Skócia, Wales;  

- Nemzeti kisebbségek esetében:  

Dél-Tirol, Valle d’Aosta, belgiumi németek; 

Ezen felül számos közép-és kelet-európai példával is találkozhatunk, még ha e térségben 

nincs is egyelőre olyan hagyománya a területi autonómiának, mint Nyugat-Európában: 

- Anyanemzettel nem rendelkező népcsoportok esetében: Gagauzia (Moldávia). 

- Nemzeti kisebbségek esetében: Vajdaság, Koszovó 1974-1989, Magyar Autonóm Tartomány 

(illetve később Maros-Magyar Autonóm Tartomány) 1952-1968196, Krím félsziget Ukrajná-

ban. 

A speciális esetekre is figyelemmel van az Európában működő területi autonómiák azon kate-

gorizálása197, amely mind a kisebbségi vonatkozást, mind pedig az azt nélkülöző autonómiá-

kat tipizálja, és két külön kategóriaként kezeli területi és az ún. regionális autonómiákat. Ezen 

felosztás szerint léteznek: 
                                                
194 Lapidoth 1997. pp. 184-193.  
195 Hannikainen 1998. p. 90. 
196 A második fejezetben összegezzük a Magyar Autonóm Tartomány azon jellemzőit, melyek kétségkívül alá-
támasztják azt a nézetet, hogy e térség tekintetében csak részleges autonómiáról beszélhetünk  
197 Bognár 2007. pp. 6-8. 
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1. Területi önkormányzat révén működő területi elvű kisebbségi autonómiák, melyek a régió-

ban többséget alkotó nemzeti vagy etnikai kisebbséget elismerik mint a térség gazdáját (pl. 

Åland-szigetek, Katalónia); 

2. Regionális autonómia, területi önkormányzat révén, melyeknek kisebbségi vonatkozású és 

azt nélkülöző válfajai léteznek. Kisebbségekre vonatkozóan: 

 a. Regionális autonómia, a lakosság felénél kevesebb kisebbségi lakossal, speciális 

nyelvi és kulturális jogokkal: ezen berendezkedés a történelmi régiók esetében ésszerű, és nem 

a kisebbségek, hanem a régió önállóságát biztosítja (pl. Skócia, Wales és Észak-Írország 

Nagy-Britanniában, Baszkföld és Galícia Spanyolországban, Friuli Venezia Giulia Olaszor-

szágban); 

 b. Regionális autonómia, regionális többséget alkotó kisebbségi lakossal, speciális 

nyelvi és kulturális jogokkal, ahol a történelmi régió sajátosságai és az etnikai elv egyaránt ér-

vényesül (pl. Grönland, Feröer-szigetek, Korzika, Aosta-völgye, Szardínia, Baleári-szigetek); 

c. Regionális autonómia, regionális többséget alkotó kisebbségi lakossal, etnikai alapú 

arányos hatalommegosztási rendszerrel, speciális nyelvi és kulturális jogokkal, ahol az etni-

kumok számarányuk alapján képviseltetik magukat az önkormányzati testületekben (pl. Dél-

Tirol); 

Kisebbségi vonatkozást nélkülöz az a regionális autonómia, amely elenyésző kisebbségi la-

kossal rendelkezik és speciális jogokat sem biztosít a számunkra, így a kisebbség nincs ked-

vezőbb helyzetben, mint az ország egyéb területein (pl. az olasz többségű olaszországi és a 

spanyol többségű spanyolországi régiók). 

Suksi a területi autonómiák esetében azt vizsgálja, hogy az illető autonómiát megillető hatás-

körök mennyire vannak „beágyazva” az alkotmányba vagy egyéb jogi keret-dokumentumba. 

Ez a „beágyazottság” (entrenchment) azt jelenti, hogy az adott autonóm berendezkedésre vo-

natkozó jogi szabályozást nehezen lehet megváltoztatni. Suksi eszerint kategorizálja az általa 

vizsgált autonóm területeket, a következő megkülönböztetéseket téve (mint látható, a külön-

böző autonómiák több kategóriába is sorolhatóak): 

- általános beágyazottság: esetében az autonómia szabályozását az alkotmány explicite 

tartalmazza, ilyenek az Åland-szigetek, és a spanyol és olasz régiók; 

- fél-általános beágyazottság: esetében az alkotmány nem tartalmaz szabályozást, de az 

élő jog egyéb szabályozásai vonatkoznak rá, például a horvátországi régiók számára; 



 83

- regionális beágyazottság: esetében számolnak az önálló regionális válaszra, amikor az 

autonóm berendezkedéssel kapcsolatos törvényhozás módosul, például az Åland-

szigetek, a spanyol régiók, az olasz régiók és a Krím-félsziget esetében; 

- speciális beágyazottság: létrehoz egy speciális módosítási szabályt az autonómia ren-

delkezései számára, amely mentén a nemzeti alkotmány kereteit változtathatják, pél-

dául az Åland-szigetek, a spanyol régiók, Gagauzia térségében; 

- nemzetközi beágyazottság: nemzetközi megállapodás garantálja egy térség speciális 

státuszát, például az Åland-szigetek esetében.198 

Nordquist a földrajzi és történelmi meghatározottságot alapul véve osztályozza a területi au-

tonómiákat, a következő kategorizálás mentén: 

- Célszerű – célorientált- racionális - javasolt (expedient) autonómiák: amelyek gyakor-

lati okokra vezethetők vissza, például a földrajzi távolságra vagy más fizikai akadály-

ra. Ilyen autonóm térség a Falkland sziget az Egyesült Királyság esetében; 

- Történelmi autonómiák: amelyek történelmi okok miatt időnként autonóm helyzetben 

voltak a (sokszor változó) politikai környezettel szemben, és jelenleg, beilleszkedve a 

modern államrendszerbe, megmaradtak autonómnak. Ilyen a Man-sziget esete. 

- Szerves autonómiák: amelyek egy hosszú, békés folyamat nyomán fejlődtek ki a köz-

ponti állam modern alkotmányos keretei között. A fejlődés a régió specifikus identitá-

sára alapoz, erre példa Grönland Dánia viszonylatában. 

- Megragadott (seized) autonómiák: amelyek sok esetben fegyveres konfliktusok meg-

oldásaként jönnek létre. Ilyenre példa az Åland-szigetek, Finnország autonóm térsé-

ge.199 

Az autonómiáról szóló fejezet vélhetően jól mutatja a sokszínűséget és a gyakorlatba ültetés 

komplexitását, amely az autonómiák velejárója. Sem elméleti, sem gyakorlati szinten nincs 

egységes álláspont e témakörben, a szakértők és kutatók is a saját elméleti rendszerükben 

igyekeznek elhelyezni azt, de magának az autonómiának még nincs kiforrott elméleti és jogi 

háttere. Ez természetesen következhet a gyakorlatba ültetés sokféleségéből, illetve a nemzet-

közi jogi szabályozás hiányából is, de ugyanakkor nagyobb mozgásteret ad az új autonómia-

törekvéseknek is. Mindenesetre elmondható, hogy az elméletek egybehangzóan kiemelik az 

autonómia konfliktus-feloldó szerepét, a kisebbségi jogi vonatkozásait, a szubszidiaritás elve 
                                                
198 Suksi 1998. 
199 Nordquist 1998. pp. 64-65. 
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mentén történő decentralizációt, hatalommegosztást, amely révén személyek és térségek saját 

ügyeiket a leghatékonyabban tudják menedzselni. 

Fontos továbbá megjegyezni, hogy a fejezetben vázolt főbb autonómia-modellek a gyakorlat-

ban általában nem válnak teljesen szét, leginkább vegyes formában és változatokban valósul-

nak meg. A személyi és területi elven létrehozott autonómiák nem zárják ki egymást, sőt, sok 

esetben ezek kombinációjával találkozhatunk. A szakirodalom azt a nézetet támasztja alá200, 

hogy a kelet-közép-európai sajátos etnikai és társadalmi viszonyok is ilyen kombinált auto-

nómia szükségességét vetik fel. 

                                                
200 Lapidoth 1997, Varga 1995, Győri Szabó 2006. 
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III. AZ ERDÉLYI AUTONÓMIA KÉRDÉSKÖRÉNEK TÖRTÉNETE  

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

Az autonóm Erdély képe a két világháború között is több értelmiségi és politikus írásában fel-

bukkan, mint a térség helyzetének rendezési lehetősége, illetve a kisebbségi létbe került erdé-

lyi magyarság kiútkeresése. Érdekes módon azonban nem csupán magyar elképzelésekkel-

víziókkal találkozunk a témát kutatva és elemezve, hanem román és német modellekkel is. A 

történelmi közeg bonyolultsága azonban nem teszi könnyűvé az eligazodást ezen elképzelések 

között, főleg, hogy az oly sokszereplős eseménysor többféle szándékot is indukál, az egyes 

résztvevők más-más indokok és logika mentén igyekeztek felvázolni a saját autonómia-

tervüket. 

Nagy-Románia létrejöttével, melyet a román nemzet 1918. december 1-jétől datál, Erdély kü-

lönös jelenségek színterévé vált. Brubaker elmélete201 szerint a kelet-közép-európai bonyolult 

etnikai viszonyok (ő maga alapvetően a nacionalizmus természetrajzára kíváncsi, és ennek 

mentén elemez) egy metodológiai háromszög mentén értelmezhetőek leginkább: a háromszög 

egyik csúcsa a nemzeti kisebbség, a második a homogenizáló nemzetállam, melynek területén 

az előbbi kisebbség él, míg harmadik az az anyaország, amelyhez a kisebbség nyelvileg és 

kulturálisan kapcsolódik.202  

1867-től, amikor Erdély ismét visszakerül a magyarországi közigazgatásba, egészen 1918. 

december 1-jéig a kisebbség az erdélyi románság volt, a homogenizáló állam Magyarország, 

az anyaország Románia. A változás már a gyulafehérvári román nemzetgyűléssel elkezdődött, 

ezt a trianoni határozat csak megerősítette 1920-ban (lásd a melléklet 7. ábráját), így Erdély 

kapcsán a szerepek megváltoztak a brubaker-i logika szerint is: kisebbség az erdélyi magyar-

ság lett, homogenizáló állam Nagy-Románia, anyaország a csonka Magyarország.203 Ez az új 

viszonyrendszer több rendezési tervet is szült, és ezeket többféleképpen lehet csoportosítani, a 

jobb átláthatóság érdekében a 4. táblázatban próbáljuk meg ezeket összegezni: 

                                                
201 Roger Brubaker 1996-ban megjelent Nationalism Reframed, Nationshood and the National Question in the 
New Europe című könyvéről lásd Grúber 2002c. 
202 Ugyanerre utal Szarka (2008), amikor az anyaország, az állampolgárság szerinti állam és a kisebbségek klasz-
szikus hármas (triadikus) viszonyrendszeréről ír 
203 Ágoston 2000 – kiemeli, hogy ezen változás után az erdélyi magyarság belekerül abba a léthelyzetbe, amely-
ben addig az erdélyi románság élt, és ugyanazon küzdelmek elé néznek, mint amelyet a románok vittek véghez 
kisebbségi jogaikért a Monarchiában (lásd a Román Nemzeti Párt 11 pontos javaslata, amelyet Ágoston is idéz) 
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4. Táblázat: A két világháború között az erdélyi kérdés megoldására készült tervek rendszere-

zése a határváltoztatás alapján 

Határváltoztatással Határváltoztatás nélkül 

1. Erdély Magyarországon belül (autonómiával 

vagy anélkül) 

1. Lakosságcsere, kivándoroltatás 

2. Erdély Románián belül (autonómiával vagy anél-

kül) 

2. Homogenizációs-asszimilációs program 

3. Önálló erdélyi állam (kantonális közigazgatással 

vagy anélkül) 

3. Nemzetiségi törvény 

4. Erdély területének megosztása Magyarország és 

Románia között (lakosságcserével vagy anélkül) 

4. Nemzeti autonómia: 

a. személyi/kulturális 

b. területi autonómia 

c. székely autonómia 

Forrás: Bárdi 1997, 30. alapján saját szerkesztés 

A disszertáció témáját tekintve a tervek közül azokat említjük-elemezzük, amelyek az auto-

nóm Erdéllyel foglalkoznak Románián vagy Magyarországon belül, vagy az önálló Erdélyt 

veszik alapul. Az összevetés-összehasonlítás miatt megemlítünk néhány nemzeti autonómiára 

vonatkozó javaslatot is, mint a teljes erdélyi autonómia egyik lépcsőfoka. 

III.1. Nagy-Románia a két világháború között: kaotikus sokszínűség 

Nagy-Románia létrejötte 1918 végén több társadalmi, politikai, közigazgatási és gazdasági 

problémát indukált az új államban. Az oly különböző történelemmel és hagyományokkal ren-

delkező országrészek sokfélesége hátráltatta az egységesítő központosítási törekvéseket.  Ma-

guk a románok között is feszültség húzódott, hiszen az erdélyi és az ó-romániai románság 

magát az egyesülést is más perspektívából látta, mások voltak a közigazgatási és politikai 

szokásaik is. A Nemzeti Liberális Párt, mely meghatározta az ókirályságbeli politikumot, és 

amely irányította a banktőkét, a nehézipart és a nagybirtok-rendszert, a hadsereg eredményé-

nek tartotta az egyesülést Erdéllyel, és egyértelműen a saját területén honos közigazgatási 

modell átültetését tartotta járható útnak az új állam homogenizálása terén. Az erdélyi román-

ság saját eredményeként könyvelte el az egyesülést, és egy nagyon hosszú folyamat megkoro-
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názásának tekintette204. Mindemellett szívesebben látta volna az Erdélyben már meglévő köz-

igazgatási rendszer további megtartását. Nyílván a rendszer fenntartása mellett el akarták fog-

lalni az igazgatási pozíciókat, holott ehhez kevés képzett szakembert tudtak felsorakoztatni. 

Az erdélyi magyar és szász kisebbségek domináltak a kultúra és a gazdaság területén is, tehát 

ennek ellensúlyozása érdekében az erdélyi románságnak mindenképpen szövetségest kellett 

keresnie az ókirályságbeli elit köreiben. Ilyen formában a húszas évek egyik nagy ellentmon-

dása Erdélyben az volt, hogy bár a románság került hatalomra, mégis számos szektorban ki-

sebbségben maradt. 

Az erdélyi románok sokáig meghatározó politikai tömörülése pedig a Román Nemzeti Tanács 

volt, melyben a gyulafehérvári nemzetgyűlés ideje alatt feszültségek adódtak a szociáldemok-

raták és a nemzeti pártiak között Erdély jövőbeli helyzetét illetően. A szociáldemokrata Vasile 

Goldiş Erdély teljes autonómiáját képzelte el, és Romániával közösként csupán a hadügy, 

külügy és pénzügy területeit határozta meg. Ezzel szembehelyezkedett Iuliu Maniu, aki a tel-

jes egyesülés mellett voksolt, de végül a párt egységes álláspontot alakított ki, ebbe már csak 

a demokratikus alapelvek kerülhettek be. Az ezirányú javaslatokat azonban a román király 

nem iktatta mind törvénybe (csak a határozat első pontját, amely az egyesülésre vonatko-

zott)205, bár Erdély közigazgatási különállását egyelőre fenntartották. 1918-20 között Erdély-

ben az ún. Kormányzótanács (Consiliul Dirigent) kormányzott, melynek vezetői a már emlí-

tett Vasile Goldiş, Iuliu Maniu és Alexandru Vaida-Voivod voltak. 

A erdélyi közigazgatás Nagy-Románia első éveiben igen kuszává vált, mivel ókirályságbeli, 

kormánypárti köztisztviselőket helyeztek kulcspozíciókba, akik nem voltak megfelelően ké-

pezve és nem ismerték a helyi sajátosságokat, illetve különböző jogkörű rendeletekkel igye-

keztek szabályozni a felborult rendszert. Az összevisszaság az erdélyi románság köreiben is 

csalódást okozott, akik az egyesüléstől helyzetük jobbrafordulását várták, nem pedig egy 

újabb bizonytalanságot. 1925 júniusában a kormányzó Nemzeti Liberális Párt azonban meg-

hozta a közigazgatás egységesítéséről szóló törvényt, ezzel pedig egy huszárvágással felszá-

molta Erdély közigazgatási különállását. Amikor a törvény vitájára került sor Iuliu Maniu a 

parlamentben elfogadhatatlannak és képtelennek nevezte ezt a lépést. Véleményében kifejtet-

te, hogy a román állam politikai egysége decentralizációt és a helyi önkormányzatok meglétét 

kívánja.206 1926-ban a Maniu által vezetett Román Nemzeti Párt és a Paraszt Párt fúziójából 

létrejött a Nemzeti Parasztpárt, melynek elnöke szintén Maniu lett. „A Nemzeti Parasztpárt 
                                                
204 L. Maniu 1999 [1924]. 
205 Bárdi 2008a. 
206 Bárdi 1997. 
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demokratikus és radikális elveket hirdetett: liberális szellemű törvényhozást, a kisebbségi jo-

gok törvényes rendezését, a közigazgatás és az agrárkérdés reformját, a gazdaságban a külföl-

di tőke bevonását, a közélet terén a korrupció felszámolását ígérte.”207 Két év múlva ez a párt 

került hatalomra, és már első közigazgatási törvényjavaslatának első tervezetében megfogal-

mazták a tartományi autonómia eszményét. Ezt az eredeti változatot végül kilúgozták, és ilyen 

formában nem került be a törvénybe. Később minden pozitív szándék ellenére ez a kormány 

sem tudta végrehajtani a szépen hangzó terveket, mivel gátoló tényezőként közbeszólt külső 

erőként a világgazdasági válság, belső problémaként pedig a liberális párt még mindig létező 

és érezhető hatalmi befolyása. Ilyen formában a Maniu által képviselt erdélyi román politika 

sajátságai és elképzelései elmosódtak és ellehetetlenültek a 30-es évek vége felé. 

3. Ábra: Erdély közigazgatási beosztása a megye és járáshatárokkal 1930-ban: 

 

Forrás: Sebők László térképe http://sebok1.adatbank.transindex.ro/legbelso.php?nev=erd1930 

                                                
207 Bárdi-Wéber 1999. p. 153. 
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A harmincas évek közepére a román politikának végül sikerült megtörnie a magyar gazdasági 

és foglalkoztatási dominanciát, melyet addig az erdélyi románság érvényesülése és az állam-

egység elé háruló akadályként értelmeztek. A tisztviselői és tanári állások betöltését román 

nyelvtudáshoz kötötték, és ezt többszöri nyelvvizsgával ellenőrizték. Sikertelen nyelvvizsga 

miatt több mint tízezer magyar alkalmazottat bocsátottak el.208 A harmincas években bevezet-

ték azokat a munkaerő-piaci jogszabályokat, melyeknek értelmében a vállalatok és bankok 

kötelesek voltak alkalmazotti állományukon belül 80%-ban, vezetői állományukon belül 

50%-ban román nemzetiségű alkalmazottakat foglalkoztatni. A gazdasági életet nagyban be-

folyásolta a földreform is, mivel Románia négy történelmi régiójában különböző földreform-

törvényeket hoztak, és az Erdélyben alkalmazott volt a legradikálisabb. Itt egész birtokokat 

sajátítottak ki – kárpótlás nélkül elkobozták – amennyiben a gazdája 1918. december 1. és 

1921 nyara között (a törvény kihirdetésének napjáig) rövidebb vagy hosszabb ideig külföldön 

tartózkodott (ez különösen a magyarokra vonatkozott) vagy a magyar állampolgárságot vá-

lasztotta.209  

Ami az ország korszakbeli regionális különbségeit illeti, a történelmi Erdély és Bánát fejlett-

ségbeli előnyei az időszak végéig vitathatatlanok. Az 4. ábra jól mutatja Románia 1937-ben 

jegyzett területi fejlettségbeli eltéréseit, amelyek nem sokat csökkentek a két világháború kö-

zötti időszakban, mivel hiányzott az összehangolt területfejlesztési politika, a gazdasági vi-

lágválság hatása is utolérte az országot 1929-33 között, illetve az időintervallum rövidsége 

sem kedvezett ennek. Sőt a különbségek csak nőttek, 1930-ig a nyugati régiók még dinamiku-

sabban fejlődtek, főként ami az ipari vállalatok számát illeti, amely 53,5%-os többletet jegy-

zett a történelmi Erdélyben, Bánátban és Bukovinában, miközben az ókirályságban ez az érték 

22,4% volt. Bánát helyzete szembetűnő, ahol Románia lakosságának kb. 6,5%-a élt akkor, de 

ipari termelése Románia össztermelésének kb. 15%-át képviselte. 210 Így nem teszi kétségessé, 

hogy a vizsgált korszakban Bánát volt Románia legfejlettebb régiója.211 

 

                                                
208 Bárdi 2008b. 
209 Simon – Kovács 2008, Bárdi 2008c. 
210 Benedek 2008. 
211 Bánát gazdasági fölényéről és az erre alapozott speciális térségi identitásról Bodó Barna több tanulmányában 
is beszámol – Bodó 1994, 2003c. 
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4. Ábra: A romániai megyék ipari fejlettségi szintje 1937-ben: 

 

Forrás: Benedek 2008. p. 53. 

III.2. Egy román alkotmánytervezet az állam újjászervezéséről:  

Romul Boilã felvetései 

A Nemzeti Parasztpárt vezetéséhez tartozó Boilã kolozsvári jogászprofesszor 1931-ben adta 

közre alkotmánytervezetét, mellyel Nagy-Románia területi újjászervezését kívánta megolda-

ni.212 És habár a professzor szorosan kötődött a párthoz, tervezete mégsem vált a párt hivata-

los dokumentumává. (Olyannyira, hogy Maniu 1932 októberében zajló új kormányalakítása 

kapcsán már fel sem merül a közigazgatási decentralizáció kérdése.) 

Boilã az egyesülés után tizenhárom esztendővel írja meg elképzeléseit, és körbetekintve az 

akkori román valóságon, lesújtó véleményt fogalmaz meg. Erre az áldatlan helyzetre kíván 

reagálni és megfogalmazni az állam átszervezésének eszméjét, mivel szerinte a központosítás 

járhatatlan út Románia számára. „A siralmas állapot, amelyben leledzünk, feljogosít azt hin-
                                                
212 Meg kell jegyeznünk, hogy ugyanebben az évben adja közre XI. Pius pápa a Quadragessimo Anno című en-
ciklikáját, amely a szubszidiaritás elvét hirdette meg 
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nünk, hogy a nemzeti és állami létünk alapjait érintő rettenetes csőd miatt a felelősség az 

egyesülés óta meghonosodott kormányzati rendszert terheli. Egy központosító rendszer, 

amely időről időre felemeli undorító hidrafejét, szétzülleszt, elpusztít mindent, gátolja az or-

szág előrehaladását és a csatolt tartományok fiainak boldogulását, akik oly nagy lelkesedéssel 

igyekeztek az anyaország kebelére.”213 

Boilã kiemeli, hogy az általa kijelölt út semmiképpen sem csorbítaná Nagy-Románia egysé-

gét, de éles kritikával illeti az egyesülést követő központi parlament által végzett munkát, 

mely szerinte „hitelvesztetté” vált. Ezért a központi parlament helyére egy államtanácsot ne-

vezne ki, amely „az állam egységének és oszthatatlanságának állandó és kimeríthetetlen kife-

jezője”214 lenne. Mindemellett egy központi kormányt képzel el a szerző, melynek tagjait az 

államtanács tagjai közül jelölnék ki. A központi kormány hatáskörébe tartoznának elképzelése 

szerint a külügy, a hadügy, a vasút-rendszer, a posta, a távíró és telefon szolgáltatás, a tengeri-

vízi és légi közlekedési rendszer, a pénzforgalom, a vámpolitika, az állami kölcsönök kérdés-

köre, valamint az állambiztonsági feladatok. A közigazgatási feladatokat és a közügyek nagy 

részének kezelését azonban decentralizált szervezetek hatáskörébe delegálná. Három tarto-

mányban, Munténiában, Moldvában és Erdélyben bevezetné az egy kamarából álló tartomá-

nyi gyűlés (diéta) intézményét, melyek az államtanáccsal közösen alkotnák az ún. Nemzeti 

Képviselőházat. 

A decentralizálás eszméjének jelentőségét kihangsúlyozandó Boilã több külföldi modellt állít 

példaként, így említve többek között a brit és az Amerikai Egyesült Államok-béli gyakorlatot. 

Kihangsúlyozza továbbá, hogy  a decentralizálás nem áll ellentétben az állam egységével, épp 

ellenkezőleg, „a decentralizálás a nemzeti eszmét szolgálja, és útját állja mindennemű irreden-

ta törekvésnek. A decentralizált államban a centrifugális áramlatok és a szélsőséges csoportok 

lendületüket veszítik, és irányt tévesztenek. Ezek levezetődnek a helyi tartományi szervek de-

centralizált életébe. Amennyiben a gazdasági életben az érdekeltség rendszere által fokozódott 

a termelőképesség, az államok életében is az állampolgárok minél szélesebb körű és minél 

közvetlenebb részvétele erősíti szolidaritásukat, fejleszti az állampolgári méltóságot és a kö-

zös haza iránti szeretetet.”215 A decentralizálás tehát Boilã szerint a nemzetgazdaság ösztön-

zője is egyben, tehát a társadalmi-gazdasági élet széles spektrumát jótékonyan érinti.  

                                                
213 Boilã 1998 [1931]. p. 141.  
214 Uo. p. 142.  
215 Uo. p. 144.  
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A tartományok az államot illető jövedelmeket beszednék, és ebből egy előre meghatározott 

százalékot vagy kvótát utalnának a központi államkasszába, a többi pedig a tartomány saját 

forrását biztosítaná, akárcsak az egyéb kivetett adók, melyeknek kivetésére a tartományoknak 

joguk lenne. Minden egyes tartománynak saját oktatási rendszere lenne, mely megteremtené a 

sajátos regionális (felekezeti vagy etnikai) igények kielégítését is.  

Az Országos Magyar Párt (OMP) hivatalos lapjában megjelentek szerint Boilã tervezete nem 

minősül valós decentralizálási modellnek. Kritikával illették azért is, mert a román szupremá-

ciára való törekvés egyik jelének tartották. Sérelmezték továbbá, hogy a tervezet nem tartja 

szem előtt a gyulafehérvári határozatokat és az életben lévő kisebbségi szerződéseket, a szász 

és székely közületeket megillető autonómiát, mely az oktatásra és vallásra terjedt ki. A Ma-

gyar Kisebbség hasábjain Fritz László, az OMP Kisebbségi Szakosztályának előadója elemez-

te Boilã tervét keresve benne a kisebbségek jogainak és azok védelmének megvalósulását.216 

De nem csupán magyar kritika érte Boilã munkáját: a liberális párti román sajtó mindenkép-

pen az állam egységével szembehelyezkedő törekvésnek titulálta a tervezetet.217 

III.3. Erdélyi szász elképzelések: Müller Hermann, a szász jogász elmélete 

Az erdélyi szászok sokáig jelentős gazdasági-társadalmi erőt képviseltek Erdélyben, ők adva a 

polgárság legszélesebb rétegét. Az általuk Erdély jövőjéről alkotott elképzelések a két világ-

háború között 1933-ig a szász és összromán érdekek mentén fogalmazódtak meg, ettől kezdve 

azonban már az össznémet érdekeket artikulálták.218  

Az állam belső egységesítését kívánták a romániai németek is, de más indítékok mentén. 

1919-ben az erdélyi szászok központi politikai képviselete kijelentette, hogy a régió más né-

metjeivel egyetemben elfogadja az új állami kereteket. Mindezt és jövőjüket az anyaországgal 

„szellemileg összehangolt szövetségben tervezték, a szilárd (…) öntudatú erdélyi szászok ve-

zetésével”219. Az erdélyi németek saját csoportjaik szoros kapcsolatát szerették volna stabili-

zálni, és saját önkormányzatot fenntartani községi, városi és megyei szinten, ahogy ezt Hans 

Otto Roth, a Romániai Németek Szövetségének főügyésze, majd a Német Párt elnöke ezt 

1920-ban kifejtette.220 A román állam egységesítési problémáit látva Roth az autonómia mel-

lett tette le voksát, mely megoldaná az ország ilyetén problémáját: „Az egykori osztrák-

                                                
216 Lásd: Fritz László: Boilã professzor román alkotmánytervezete. Magyar Kisebbség 1931/22. és 23. számok 
217 Bárdi 1998. 
218 Bárdi 1997. 
219 K. Lengyel 2007. p. 12.   
220 L. erről K. Lengyel 2007. 
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magyar Monarchia egyetlen utódállamában sem olyan súlyos az egységesítés problémája, 

mint éppen nálunk. Ezért van létjogosultsága a regionalizmusnak, vagyis annak, hogy egy or-

szágrész alkotmányos autonómiára törekedjék.”221 

A magyar és német egyetemeken jogásznak készülő, majd Nagyszebenben és Kolozsváron 

praktizáló Müller Hermann széleskörű tudását publicisztikáiban tárta kora nagyközönsége elé. 

1926-ban publikálta az Erdély autonómiája – tanulmány Erdély politikai múltjáról és javasla-

tok a román állam keretén belül kialakítandó autonómiájára című munkáját, amely nem talált 

különösebb visszhangra222, de amely nagyszerűen bemutatja, hogyan lehet egy olyan sokféle 

tartományt magában foglaló országot, mint Románia, egységbe foglalni a decentralizáció se-

gítségével. Müller abból indult ki, hogy művének megírása idejében, vagyis hat évvel Nagy-

Románia megalakulása után, mindhárom „őshonos” nép elégedetlen és az országban uralkodó 

viszonyok kárvallottja. Egyszerű kormányváltással ezt a helyzetet nem látja megoldhatónak, 

mivel minden területen romló helyzetet tapasztal és a megoldás csakis valamilyen átfogó át-

szervezéssel, paradigmaváltással érhető el. Ezt Müller „gyors és általános rendszerváltás”-

ként aposztrofálja. 

Az ország helyzetét bonyolítja a szász jogász szerint az a regionális törésvonal, amely az 

újonnan összerakott részek, tartományok között húzódik. Ez a törésvonal mind a gondolko-

dásmódban, mind a kulturális-jogi-gazdasági rendszerek különbözőségében tetten érhető. „Az 

ókirályságbeli gondolkodásmód merőben más, mint az erdélyi, a francia mintára megalkotott 

és aszerint működő közigazgatási rendszer a német mintájú erdélyitől gyökeresen eltér, (…) 

az olyannyira különböző – nyugat-európai, kelet-európai és orosz, valamint balkáni típusú – 

jogi, gazdasági és közigazgatási rendszerek keverednek egymással.”223  

Mit is jelent Müller számára az ún. „rendszerváltás”? Valamennyi nagy párt kiemelkedő kép-

viselőiből képzel el egy „tartósan fennálló központi kormányzati szerv”-et, amely széles tár-

sadalmi elfogadottság kíséretében végrehajtaná az „egyesítést” – „egységesítést”, amelyre 

szerinte a kora viszonyai között halvány remény sincs. Ez a folyamat azonban hosszadalmas 

(legalább negyed százados, vallja), ezért az eredményes egységesítés érdekében fontos az or-

szág tartományainak „messzemenő autonómiát” biztosítani az átmeneti időszakban. A tarto-

mányokat olyan testvérekhez hasonlítja, akik egymástól sokáig távol élve elidegenedtek egy-

mástól, így újra egy tető alatt hosszú idő kell az egymásra hangolódáshoz. Erdély helyzetét 

                                                
221 Uo. 18. p. 
222 Bárdi 1998. 
223 Müller 1998 [1926]. pp. 131-132. 
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külön is kiemeli: „Erdély a hajdani Osztrák–Magyar Monarchia vele szomszédos területeivel 

az átmenet ideje alatt a bukaresti országgyűlés által alkotott országos törvények értelmében 

önigazgató lenne, saját igazságszolgáltatással rendelkezne, és saját tartományi országgyűlése 

által határain belül érvényes, mértékadó rendeleteket bocsátana ki. Ez az országgyűlés valam-

ennyi őshonos nemzetiség képviselőiből állna.”224 Az általa kialakított rendszerben minden 

nemzetiség megtalálná államalkotó helyét, és javasolja, hogy azokban a térségekben, ahol a 

lakosság legalább 20%-a az ország történelmi múltú nyelveinek valamelyikét beszéli, ott biz-

tosítani kell az adott nyelvnek a románnal egyenjogú használatát a különböző fórumokon (bí-

róságon, a közigazgatásban, templomokban és iskolákban). 

Az autonómiák biztosítását nem csupán az egységesítés előfeltételének tekinti a szerző, ha-

nem ebben látja a külföld bizalma elnyerésének a feltételét is, mely a gazdaság fellendülését 

válthatja ki. Régmúltbeli és kortárs példákat is említ, melyek alátámasztják az autonóm tarto-

mányok meglétének eredményességét. Egyik példája a római birodalom, melynek „logikus 

egyszerűség”-ét és oly hosszú ideig való fennállását a csatlakozott (meghódított) népek széles 

körű autonómiája is biztosította. Müller példaként hozza fel Svájcot is, amely messzemenő 

autonómiát élvező, etnikailag jórészt homogén kantonokból áll és mégis stabil rendszernek 

bizonyult a legveszélyesebb (itt elsősorban a világháborúra gondol) időszakokban is. Így tehát 

Romániának nincs miért félnie az Erdélynek nyújtott autonómiától, hiszen egyrészt nem is te-

kinthető etnikailag homogénnek, másrészt pedig olyan lelki hozadékot hordozna magában az 

erdélyiek számára, mely hozadék „megfizethetetlen” és „felbecsülhetetlen” nyereség lenne az 

ország számára: „Erdély gazdasági föllendülését akkor már a legügyetlenebb vezetés a leg-

rosszabb szándékkal sem tudná huzamosan visszafogni, s a három nép oly jólétben élne, hogy 

a Föld egyetlen hatalma a legrosszabb esetben sem gondolhatná azt, hogy itt bármiféle "irre-

dentizmust" életre tudna hívni.”225 

Müller korának Romániájában a belső (pl. a rossz gazdaságpolitikának köszönhetően meg-

emelkedett munkanélküliségi ráta miatti) feszültség mellett az országnak szerinte esetlegesen 

külső fenyegetettséggel is kellett számolnia. Elsődlegesen Oroszországot tartotta veszélyfor-

rásnak, melyet csak kiteljesíthet a pánszlávizmus jegyében esetleg Oroszországhoz csatlakozó 

„kisantant” szláv államok fellépése. Magyarországot, mint az egyetlen nem szláv szomszédos 

országot tartja a legkevésbé veszélyesnek, és a vele való szövetséget tartja a legjárhatóbb út-

nak Románia számára. „Ez a szövetség a jelenlegi ellentétek békés rendezése után magva és 

                                                
224 Uo. p. 132.  
225 Uo. p. 135.  
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kiindulási pontja lehetne valamennyi közép-, kelet- és dél-európai nép – tehát Románia és a 

kisantant népei – szűkebb gazdasági és talán a későbbiekben politikai összefogásának is.”226  

Összegezve ezt az egyéni javaslatot elmondható, hogy egyrészt jól mutatja az erdélyi szá-

szoknak a románsággal való pozitív kapcsolatát, ugyanakkor igen széles látókörrel rendelkező 

gondolkodó értelmiségi képét tárja elénk, aki az országban fennálló problémák megoldására 

nyugati mintákat, modelleket keres. A magyar-román ellentétekből is kiutat próbál találni, 

amikor az államok közötti szövetség eszméjéről ír. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy Müller a 

fent elemzett koncepciójában nagyon helyesen nem tartja ellentétes fogalmaknak az egysége-

sítést és a decentralizációt, avagy autonómiát, sőt, ez utóbbiakat az egység előfeltételeként 

szabja, kimondva, hogy egység nincs önrendelkezés és (az ő szavaival) „teljes szabadság” 

nélkül. 

III.4. Erdélyi magyar tervek és elképzelések 

A korszak magyar autonómia-terveiről szólva különválasztjuk az erdélyi és a magyarországi 

elképzeléseket, hiszen mindkettő más-más szereplő (gondoljunk a brubaker-i elméletre) in-

tencióit modellálja. A hazai szakirodalomban ezeket a terveket más-más hangsúllyal, de igen 

sokan elemezték már, vagy legalábbis számba vették, ezen szerzők közül kiemeljük K. Len-

gyel Zsolt-ot, Bárdi Nándor-t, Romsics Ignác-ot, a korszak elhivatott kutatóit. A szakirodalom 

feldolgozása közben számunkra K. Lengyel Zsolt megközelítése volt a leginkább újszerű, 

mert új távlatokat nyitott meg azon állításával, hogy a transzszilvanizmusnak, melynek általá-

ban „csak” kultúr- és eszmetörténeti jelentőséget tulajdonítanak, politikai dimenziói is van-

nak. A transzszilvanizmusnak ez a komplex vizsgálata segít megérteni azt, miként értelmezhető 

regionalizmusként, erdélyi regionális mozgalomként.227 

„(…) a korai transzszilvanizmus a román állam politikai rendszerében egyrészt olyan regioná-

lis mozgalomként tűnik ki, amelyet nem feltétlenül összefüggő területen élő kisebbségek jo-
                                                
226 Uo. p. 137.  
227 A transzszilvanizmus megjelenését számos szakirodalom Nagy-Románia létrejötte utáni időkre datálják, de 
ennek több minden ellentmond, hiszen voltak már a Magyar Királyságon belüli reformokat sürgető erdélyi tö-
rekvések is, amelyekkel a régió önállósítása érdekében léptek fel (elsősorban gazdasági és kulturális értelemben 
vett autonómiát kívántak elérni). Kezdeményezésük azonban akkor sem járt sikerrel. L. erről K. Lengyel 2007d, 
és a legautentikusabb transzszilvanista, Kós Károly Erdély című művében vallottakat: „Az 1949. évi májusi és 
utolsó gubernális kolozsvári országgyűlés kimondotta Erdélynek Magyarországgal való unióját m i n d e n  f e l t 
é t e l  n é l k ü l. (…) A forradalom leverése után egyidőre újra külön kormányoztatik Erdély közvetlenül Bécs-
ből. De Magyarországnak Ausztriával való kiegyezése után 1868-ban a 48-as uniótörvény is visszanyeri érvé-
nyességét. Erdély, mint politikai fogalom tehát meghalt. És az 1868-tól 1918-ig eltelt félévszázados magyaror-
szági kormányzatnak gondja volt arra, hogy nemcsak régi politikai fogalmát, de még a nevét is kigyomlálja a 
magyarság tudatából. Erdély neve eltűnt az iskolakönyvekből és e föld hivatalos neve geográfiailag „Délkeleti 
Felföld”, politikailag: „Királyhágón túli kerület” lett”. Kós 1934. p. 85.  
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gaik megszerzéséért és védelmében irányítottak a központosító tényezők ellen (…) követke-

zőleg nem szépségeszményként, hanem pártpolitikai és társadalmi viszonylataiban érdemel 

kiemelt figyelmet – még akkor is, ha az egykori álláspontokat alátámasztó esztétikai elvek tel-

jesen meg nem kerülhetők.”228 

A transzszilvanizmus alapvetően az erdélyi magyar szerzők tollából táplálkozott, de beleértet-

ték az összes erdélyi etnikumnak a sajátos életérzését, tevékenységét, gondolatvilágát, kultú-

ráját, életstílusát. Ezért is fontos ebben a gondolatmenetben megemlíteni Gyárfás Elemér 

memorandumát, mely a három legnépesebb Erdélyben élő nemzetiség közösségében látta az 

autonómia fő zálogát. 

Gyárfás Elemér Kolozsvárott, Budapesten és Párizsban tanult jogász, közgazdász és publicista 

volt, aki először ügyvédként dolgozott, majd 1917 és 1918 között Kisküküllő megye főispánja 

volt. A 20-as évektől kezdődően több politikai tisztséget is betöltött a Magyar Szövetség me-

gyei elnökségétől az Országos Magyar Párt jelentős politikusi státuszán keresztül a Romániai 

Magyar Népközösség elnökségéig. Az önálló Erdélyre vonatkozó tervét, illetve a hozzá csato-

landó, Iuliu Maniu-hoz intézett memorandumot 1923-ban az Erdélyi Irodalmi Társaság közöl-

te le Kolozsvárott, de valójában 1919 tavaszán születtek. Elképzelését Gyárfás „kibontakozási 

tervezet”-nek hívta, és Az erdélyi három nemzet uniójának alapelvei címmel illette, mely ti-

zenkét pontban foglalta össze Erdélyország önálló életére vonatkozó terveit. 

„Erdély három nemzete: a magyar, a román és a szász nemzet közös nagy édekei: a közrend, 

személy- és vagyon biztonság, a vallás- és lelkiismereti szabadság, a nyugodt kulturális és 

gazdasági fejlődés, a valódi szabadság és demokrácia védelmére s Erdély vérrel szentelt föld-

jének jövő boldogsága érdekében szoros, fölbonthatatlan uniót és szövetséget köt egymás-

sal.”229  

Gyárfás szerint a három etnikumnak egy huszonnégy tagból álló kormányzótanácsot kellene 

létrehoznia, melyben tíz-tíz román és magyar, valamint négy szász képviselő lenne, székhely-

ét Gyulafehérvárra tervezte. Uniós tervében a szerző pontosan leírja, hogy a kormányzótanács 

milyen törvényjavaslatokat terjeszt az országgyűlés elé, melyet ő maga hív egybe megalaku-

lásától számított tizenöt napon belül. Ezt a tervet egy levél kíséretében szerette volna Gyárfás 

átadni Iuliu Maniu-nak 1919 tavaszán Nagyszebenben (még ott volt az Erdélyi Kormányzóta-

nács székhelye, csak kicsit később költözött Kolozsvárra), ám a találkozás során az átadás el-

                                                
228 K. Lengyel 2007a. p. 26., l. erről még K. Lengyel 2007d. 
229 Gyárfás 1998 [1923]. p. 123.  
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maradt. Gyárfás később Emil Haţegan miniszterhez is eljuttatta memorandumát, de választ tő-

le sem kapott. 

„A közvetlen érintkezés s a Nagyszebenben uralkodó közhangulat hatása alatt éreznem kel-

lett, hogy a memorandum elkésett. A kocka el volt már vetve. Nemcsak az önálló, hanem az 

autonóm Erdély is túlhaladott álláspont volt már akkor.”230 Gyárfás tehát hamar rájött, hogy 

elképzelései egy autonóm Erdélyről az akkori Nagy-Romániában teljesen hiábavaló tervezge-

tésnek számítottak, és nem élvezhette még az erdélyi románság képviselőinek sem a megérté-

sét, akiknek valójában tudniuk kellett, mit jelent Erdély, mint olyan. Ennek ellenére az erdélyi 

magyarság képviselői, értelmisége, politikusai tovább fonták az autonómia gondolatának fo-

nalát. 

Szintén 1919 tavaszán, nem sokkal Gyárfás terve után a román vezetők elé egy újabb magyar 

tervezetet terjesztettek elő. Ennek megalkotója Rugonfalvy Kiss István egyetemi tanár volt, 

aki nem a gyárfási logikát követte memorandumában, hanem a „szláv veszedelemre” hívta fel 

a figyelmet, amely a magyarokat és románokat egyaránt veszélyezteti. Ez irányba sürget ösz-

szefogást és közös politika kialakítását, miközben javaslatot tesz egy román-magyar perszo-

nálunió létrehozására. A perszonálunió lehetőséget adna Erdély önállóságának megtartására, 

ugyanakkor a román állammal való államjogi összeköttetésre is az uralkodó azonossága 

okán.231 

Az erdélyi magyarság autonómia-törekvéseire vonatkozóan az adott időszakot tekintve a 

szakirodalom többféle korszakolást vázol fel232, de tény, hogy 1918-23 között az események 

még teret engedtek a föderalizmus eszméjének, és nem látszott kilátástalannak Erdély területi 

autonómiájának lehetősége sem. Ezt a néhány évet két erdélyi magyar párt aktivitása jelle-

mezte, amelyek később fuzionáltak233. A két párt egyike az 1921 közepén megalakult Magyar 

Néppárt, mely aktívabbnak tűnt az ellenállás ügyében, ezért progresszívnak is hívták. A párt 

holdudvarába tartoztak és létrejöttében aktívan közrejátszottak a híres, 1921-ben megjelent 

Kiáltó Szó röpirat szerzői, jelesül: Kós Károly, Zágoni István és Paál Árpád.  

Zágoni jogász volt és publicista, majd politikusi babérokra is tört. Felelős politikai szerkesz-

tője volt a Keleti Újságnak, mely egy igen rangos magyar napilapnak számított Erdélyben. 

Autonómia-törekvéseit nem fejtette ki mély részletességgel, de A magyarság című munkájá-

                                                
230 Uo. p. 126.  
231 Romsics 2001. 
232 Bárdi 1997 - 1918-20; 1928-31; 30-as évek vége (több időszakot is kihagy); K. Lengyel 2007d - 1920-23; 
1924-28. 
233 Az Országos Magyar Párt megalakulásáról van szó 1922. december 28-án, Kolozsvárott 
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ban kifejtette, hogy egy kolozsvári ún. „nemzetgyűlés” kellene a romániai magyarok képvise-

leti szervének lennie közigazgatási, jogi, gazdasági, kulturális és közrendészeti ügyekben. K. 

Lengyel Zsolt szerint Zágoni terve a területi autonómia felé mutat, mivel „az összefüggő ma-

gyarlakta területeken tiszta magyar közigazgatást és jogalkotást, a nem magyar lakosság 

egyenjogúsága mellett”234 kívánta elérni. 

Paál Árpád235 egy sok tekintetben izgalmas személyiség, aki propaganda munkájával és egész 

lényével az erdélyi és a székely magyarság jövőjén dolgozott. Élére ált az ún. 

tisztviselőmozgalomnak, melynek neve Szellemi Front volt, és amely mozgalom 1919 nyará-

tól szembehelyezkedett a román megszállókkal, és a végleges békekötésig rendezni kívánta 

több erdélyi magyar problematikát, például az erdélyi magyar iskolák ügyét. Paál sokáig hitt 

az erdélyi önrendelkezés megvalósíthatóságában, ám a béketárgyalások előrehaladtával egyre 

kevesebb remény élt benne ez irányban. „Paál a magyar kormány kényszerű beleegyezésén 

okulva hozzáidomult az új államjogi körülményekhez. 1920. augusztus végétől a Székelyföl-

dön személyesen és nyilvános keretek között a „magyar nemzeti egyenjogúság (autonómia) 

ügyében” mozgósított”. El akarta érni, hogy a tanerők és a volt magyar állam tisztviselői Er-

délyben maradjanak, és ne vándoroljanak el Magyarországra, helyben maradásukkal, helytál-

lásukkal később elérhető, hogy „együttesen nemzeti önkormányzatot” 236 követelhetnek a ro-

mán államtól. Az önkormányzat kialakítása azonban az ő elképzelésében az önrendelkezésnek 

az első foka lett volna, a nagy álmot, a „magyar nemzeti autonómia” tervét ekkor sem vetette 

el véglegesen, csak „elnapolta”. Ezzel azonban egyúttal át is mentette az eszményt a követke-

ző korszaknak. 

Paál Árpád kézírásos megjegyzései találhatóak azon a vélhetőleg a 20-as évek végén (de a 

szövegből kiderül, hogy mindenképpen az 1930-as népszámlálás előtt) Jakabffy Elemér tol-

lából született kéziraton, amely a Jakabffy Elemér Alapítvány kolozsvári kézirattárában lelhe-

tő fel K270-es jelzet alatt. A bizalmas kézirat Törvényjavaslat az etnikai kisebbségekről címet 

viseli és 39 oldalban indoklással együtt tartalmazza a szerző elképzeléseit a romániai kisebb-

ségek jövőjére vonatkozóan. Érdemes lenne ezt a dokumentumot részletesebben feltárni, eset-

legesen párhuzamba állítva Paál szorgos és kimerítő jegyzeteivel, kommentálásával, néhol 

kritikájával. Jakabffy országos kisebbségi nemzeti tanácsok kialakítását szorgalmazta, ame-

lyek egyenként 60 tagból álltak volna, és amelyeknek a megválasztását 1931-re irányozta elő. 

                                                
234 K. Lengyel 1989. p. 7. 
235 Jogász, író, publicista, volt főjegyző, a belpolitikai rovat felelőse a Keleti Újságban, majd a Napkelet főszer-
kesztője 
236 K. Lengyel 2007c. pp. 103-104. 
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A nemzeti tanácsok feladatait is felvázolta, akárcsak az országos kisebbségi nemzeti iskolák 

szervezésének lényegi kérdéseit. Kitért továbbá a kisebbségi nyelvek hivatalos társnyelvek-

ként való elismerésére ”olyan vármegyék és városközségek területén, melyekben valamely or-

szágos kisebbségi nemzet tagjai a lakosság többségét teszik ki”237.  

Jakabffy külön szakbíróságot állíttatott volna fel Kisebbségügyi Bíróság néven, amely a tör-

vény alkalmazásából fakadó jogviták eldöntésére lett volna hivatott. Érdekessége továbbá a 

Jakabffy-javaslatnak, hogy területi átrendezést irányoz elő, viszont az „új közigazgatási be-

osztás esetében figyelembe veendő, hogy az egyes országos kisebbségei nemzetek tagjai lehe-

tőleg tömegesen jussanak az egyes közigazgatási egységekbe”, valamint „nem csökkenthető 

azon vármegyék és városközségek száma, melyekben valamely hivatalos társnyelv vagy hiva-

talos kisegítő nyelv érvényesül”238. 

Jakabffy később 1940-ben kisebb módosításokkal leközölte a javaslatot a Magyar Kisebbség 

hasábjain, amelynek ő maga is szerkesztője volt akkor. A publikált változat címe Tervezet a 

„kisebbségi törvény” javaslatához, amelyet az akkori Tãtãrescu-kormány által kidolgozni kí-

vánt kisebbségi törvény kapcsán jelentetett meg. 

A Kós, Paál és Zágoni által publikált Kiáltó szó-t a magyar szervezkedés kátéjának minősítet-

ték, mely lefektette az új helyzetbeni cselekvés alapjait. Egy évvel a Kiáltó szó megjelenése 

után egy szintén ehhez a körhöz tartozó értelmiségi, Makkay Domokos239 kiadta saját munká-

ját a témában, Erdélyi káté. Gondolkodó emberek számára címmel. E munkájában a szerző 

összehasonlítani kívánta a regionalizmust és a decentralizációt, mely egybevetés eredménye-

ként kimutatta, hogy a regionalista és az autonomista elképzelések nem fedték le egymást tel-

jes mértékben. A decentralizációt az autonómia felé vezető első lépcsőfoknak minősítette, de 

felhívta  a figyelmet arra, hogy ebben a lépcsőfokban az alegységek az államközpont felé for-

dulnak, és ezt nem tartotta járható útnak Erdély számára Nagy-Románián belül. Ennek szerin-

te hiányoztak az előfeltételei ebben a környezetben, mivel mások voltak a gazdasági tényezők 

és érdekek, illetve nagyfokú hierarchikus állapotokat vélt felfedezni a központ és Erdély kö-

zött. Mindezek következtében úgy gondolta, hogy az erdélyi regionalizmusnak ki kell harcol-

nia magának az Erdélyen, mint alegységen belüli decentralizációt, mint ún. második decentra-

lizációt. 

                                                
237 Jakabffy [é.n.] p. 15. 
238 Uo. p. 17. 
239 Gyergyószentmiklósi ügyvéd 
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„Regionalizmus, decentralizáció, autonómia, mint hármas központi kör képzelendő el, hol is a 

legbelső kör az autonómiáé, vagyis az autonómiát absorbeálja magában úgy a regionalizmus, 

mint a decentralizáció fogalma. (…) Vagyis az államhatalom és az autonómia apa és fiúi vi-

szonyban vannak; a decentralizáció pedig az autonómiának elsőszülött testvére.”240 

A másik pártba, a Magyar Szövetségbe a passzív ellenállást tanúsító konzervatívok tömörül-

tek. Ennek a pártnak a vonzásában dolgozott és publikálta Erdélyről alkotott vízióit Balogh 

Arthur egyetemi tanár241, valamint Grandpierre Emil242 a párt alelnöke. Balogh írásaiban ki-

fejtette, hogy egy olyan államban, mely oly sokféle régióval rendelkezik, mint Nagy-

Románia, az egységesítés és centralizálás nem járható út. 

Grandpierre Emil egyik írásában kiemeli, hogy mielőtt területi autonómiáról gondolkodná-

nak Erdélyben, először „nemzeti autonómiát” követeljenek, és „amikor a nemzeti autonómiák 

működése konkrét bizonyítékot fog szolgáltatni a tekintetben, hogy céljuk nem az állam egy-

ségének a megbontása, hanem éppen ennek a megerősítése”, akkor eljöhet a területi autonó-

mia igényének is az ideje.243 

Grandpierre és Makkay terveinek és elméletének összegzését olvashatjuk Szentimrei Jenő244 

tollából, aki „nemzeti autonómiában” és „kettős decentralizációban” gondolkodik Erdély jö-

vőjét illetően, és ennek megteremtését tartotta a transzszilvanizmus fő céljának. Szentimrei a 

transzszilvanizmus politikai és irodalmi dimenzióit egyaránt képviselte.245 

Látható, hogy a vázolt erdélyi magyar elképzelések széles palettán mozognak, de mindegyik 

célja az erdélyi magyarság jövőjének konszolidálása az új történelmi helyzetben. Egyes el-

képzelések a három együtt élő nemzet összefogásában, mások a román-magyar perszonáluni-

óban látták a kiutat, de a regionális keretben történő decentralizáció melletti tervek, illetve a 

nemzeti autonómiáról szóló elképzelések tovább színesítik a palettát. 

                                                
240 Makkay Erdélyi kátéjából idézi K. Lengyel 2007d. p. 128.  
241 A kolozsvári egyetem rendes tanára, az 1921-ben alapított Pásztortűz publicistája 
242 1918-ig a kolozsvári királyi törvényszék bírája, majd Károlyi egyik kormánybiztosa, 1921-22 között a Ma-
gyar Szövetség alelnöke 
243 Grandpierre A magyar autonómia című művét idézi K. Lengyel 2007d írásában, és vallja, hogy ez az az irat, 
amelyet Bárdi Nándor ismeretlen szerző művének titulál (L. Bárdi 2007) 
244 Az Új Erdély hetilap szerkesztője, majd a Keleti Újság, a Napkelet és a Vasárnap szerkesztőségi munkatársa 
245 L. erről K. Lengyel 2007d. pp. 128-129. 
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III.5. Magyarországi rendezési törekvések Erdély kapcsán 

1918 tavaszáig a nyugati antanthatalmak az Osztrák-Magyar Monarchia teljes felosztásának 

programját nem fogadták el. 1918. január 8-án Woodrow Wilson akkori amerikai elnök egy 

tizennégy pontos javaslatot terjesztett elő, amelyről az elméleti fejezetben már szóltunk, és 

amely nem a Monarchia szétdarabolását, hanem a nemzetiségeknek adandó széles körű auto-

nómiát irányzott elő. A 10. pont így szól: „Ausztria-Magyarország népei részére – melyeknek 

a helyét a nemzetek között oltalmazva és biztosítva kívánjuk látni – meg kell adni az autonóm 

fejlődés legszabadabb lehetőségét.246 Miután azonban kiderült, hogy a Monarchia nem tudja 

betölteni kiegyensúlyozó szerepét Németországgal szemben, a szövetségesek vezetői a Mo-

narchia felosztása mellett tették le a voksukat. 1918. április 9-11 között Rómában a Monar-

chia emigráns nemzetiségi vezetői kongresszust tartottak, „amelynek zárónyilatkozata a kü-

lönböző népcsoportok nemzeti és politikai egységének megteremtését, illetve teljes gazdasági 

és politikai függetlenségük kivívását tűzte ki elérendő célként”247. 

Ebben a politikai miliőben Erdély ügyében több magyarországi rendezési terv is született. Já-

szi Oszkár nevéhez több elképzelés is kötődik. Kicsit visszatekintve az időben meg kell emlí-

teni Jászinak az első világháború utolsó szakaszában tett javaslatát Erdély etnikai problémái-

nak kezelésére. Ebben nyelvi határokhoz idomuló autonómiák rendszerét vázolta fel anélkül, 

hogy a Magyar Királyságot föderalizálni kellett volna. Ugyanakkor összefogást sürgetett né-

hány ország tekintetében és kiépítette egy államszövetségnek az elméleti rendszerét, melyet 

Dunai Egyesült Államoknak nevezett el. Tudjuk, hogy ez az integrációs terv amúgy beleillett 

az európai integrációs elképzelések huszadik századi reneszánszába, de mire a terv publiká-

lásra kerülhetett, a reálpolitikai események idejét múlttá tették.  

Károlyi Mihály kormányában Jászi nemzetiségügyi miniszteri tárcát kapott. 1918 novemberé-

ben nyilvánosságra hozta az erdélyi etnikai kérdéseket megoldani kívánó elképzelését, az ún. 

Erdélyi provizórium-tervezetet, amely egy kantonálisan átszervezett Magyarországon belül 

Erdély román többségű térségeinek közigazgatását a Központi Román Nemzeti Tanácsra ru-

házta volna át. Miután a magyar kormány kézhez kapta a Román Nemzeti Tanács ultimátu-

mát, miszerint engedje át számukra a hatalmat 26 kelet-magyarországi és erdélyi vármegyé-

ben, Jászi megbeszélést folytatott Károlyi Mihállyal és Bethlen István gróffal, valamint 

Apáthy Istvánnal, akik az erdélyi politika meghatározó személyiségei voltak. Mindnyájan tá-
                                                
246 Nemzetközi szerződések 1918-1945. p. 24. (The peoples of Austria-Hungary, whose place among the nations 
we wish to see safeguarded and assured, should be accorded the freest opportunity of autonomous development.) 
247 Romsics 2003. p. 110.  
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mogatták Jászi elképzelését a kantonális rendszerrel kapcsolatban, így Károlyi Jászit Aradra 

küldte tárgyalni a román féllel. 

Egyik visszaemlékezésében Jászi így ír a november 13-14 közötti aradi tárgyalásokról: „Mi 

olyan rendet akarunk statuálni, melyben a románok, a magyarok és a szászok önrendelkezési 

joga békésen és harmonikusan megfér egymás mellett. (…) Az önrendelkezési jog lojális ke-

resztülvitelére mindenütt, ahol csak lehetséges, nagy kompakt nemzeti blokkok alakítandók. 

A magyar kormány ezen nemzeti blokkoknak átadná a kormányzó hatalmat, de egyben szük-

séges volna, hogy, miként Svájcban, ezek a blokkok közös érdekeik képviseletére közös szer-

veket létesítsenek, valamint a központi országos kormányban is megfelelő képviseletre talál-

janak. (…) A román komité visszautasította javaslataimat. (..) Tudom, hogy a mai hatalmi vi-

szonyok az én koncepciómnak nem kedveznek, de talán még eljön egy korszak, mely annak 

alapvető gondolatait érvényre fogja juttatni…”248 

Egy héttel később, november 20-án az erdélyi és magyarországi románok önállósulási kiált-

ványt terjesztettek elő, amire válaszként Károlyi ismét autonómiát ígért nekik, immár a provi-

zórium-tervezetből továbbgondolt és részletezett „Keleti Svájc” rendszerén belül. Az egysé-

ges Magyarországon belül tizennégy kantont hoztak volna létre, ebből Erdély területén öt kan-

tont irányzott elő, abból egy román, egy szász és egy vegyes román-szász kantont249. A terve-

zet azonban a magyar szupremáciát hangsúlyozta, és a magyar nyelv döntő befolyását az élet 

minden területén, így a gazdaságban, pénzügyekben is. 1918. december 1-jével a tervezet idő-

szerűtlenné vált, de nem merült teljesen feledésbe. A már említett Grandpierre Emil (aki mel-

lesleg egy Svájcból bevándorolt francia család sarja volt) nemzeti autonómia víziója erre a 

kantonális rendszerelméletre épített250. 

Gróf Bethlen István szintén azon politikusok sorába tartozik, akiknek konkrét elképzelésük 

volt az önálló vagy autonóm Erdéllyel kapcsolatban. Ő, aki 1918 előtt még az 1868-as nemze-

tiségi törvényt is kritizálta és túl liberálisnak tartotta, az összeomlás után megváltoztatta ezen 

véleményét. 1918 őszén ő is pártolta a Jászi-féle rendezési tervet, de az aradi tárgyalások si-

kertelensége után, és a november 13-i belgrádi katonai konvenció251 létrejötte után már csak a 

székely köztársaság tervében bízott. Később, az 1919-ben lejátszódó események sora egyre 

nyilvánvalóbbá tették, hogy Magyarország egész Erdélyt el fogja veszíteni. Ennek fontos ál-

lomása a Vix-jegyzék tudomásul vétele, amely az Antant részéről jelölt ki egy olyan stratégiai 

                                                
248 Jászi 1982 [1921]. pp. 321-322. 
249 L. erről részletesen Bárdi 1997. pp. 66-67. 
250 K. Lengyel 2007b. 
251 Kimondta, hogy az antant és a román hadsereg megszállhatja immár a magyarlakta Székelyföldet is 
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„folyosót”252, térséget, melybe a román csapatok előrenyomulhatnak a Szatmárnémeti-

Nagykároly-Nagyvárad-Arad vonalig, illetve amely tartalmaz egy semleges zónát majdnem a 

Tiszáig, benne olyan városokkal, mint Debrecen, Békéscsaba, Szeged. A Vix-jegyzékben kér-

teket a Károlyi-kormány nem fogadta el, inkább lemondott. Ebben a helyzetben merül fel 

Bethlen gondolatvilágában az önálló Erdély, vagy a Románián belül autonómiát élvező Er-

dély eszménye.  

Ebben a politikai miliőben Bethlen (a már elemzett Rugonfalvy-tervhez hasonlóan) egy Ro-

mánia és Magyarország között kötendő államszövetségről kezdett gondolkodni és tárgyalni. 

1919 nyarán Bukarestben és Budapesten egyaránt tárgyaltak, ezek közül kiemelendő az au-

gusztusi és szeptemberi budapesti román-magyar tárgyalássorozat, melyen Bethlen is részt 

vett gróf Teleki Pállal és gróf Bánffy Miklóssal együtt. A magyar képviselet tudomásul vette 

az anyaországtól való elszakadást, de Románián belül egy speciális státust szeretett volna el-

érni (olyat, mint amilyet Magyarország élvezett a Monarchiában a kiegyezés után). 

Ilyen értelemben „közös lett volna tehát az uralkodó, a külügy, a hadsereg, a pénzrendszer, a 

jegybank és a vám, valamint az ezekkel kapcsolatos törvényhozás és központi kormányzás. 

Egyebekben Erdély teljes állami önállóságot élvezett volna”253. Két kamarás parlamentet ter-

veztek, amelyekbe az etnikai határokhoz igazodó választókerületekben választották volna a 

képviselőket az alsóházba. A szenátus az egyházak, gazdasági egyesületek, tudományos inté-

zetek stb… képviselőit tömörítette volna. További kisebb autonóm területek, ún. kantonok ki-

alakítására tettek javaslatot az egyházi, oktatási, közigazgatási és kulturális ügyek belső ren-

dezésére. Ezek a kantonok a nyelvi határok mentén jöttek volna létre. 

Az említett tárgyalások sikertelensége után közvetlenül 1919. november-decemberében Beth-

len továbbra is Erdély ügyében fáradozott. Munkája egy újabb terv formájában bekerült a ma-

gyar békedelegáció VIII. számú jegyzékeként, címe: Az erdélyi kérdés. Tervezetében Bethlen 

a történeti Erdély254 kérdését taglalja (a Királyhágón túli területeket), mely térség oszthatat-

lansága mellett kardoskodott. Érvelésében különvaló erdélyi identitásra, a földrajzi-történelmi 

egységre, a lakosság teljesen vegyes etnikai összetételére alapoz. Mindemellett azt javasolja, 

                                                
252 A szovjet-oroszországi polgárháború miatt az antant számára biztosított felvonulási útvonal, melyet a Vix-
jegyzék egy tervezett katonai intervenció esetére jelölt ki 
253 Romsics 1987. p. 54.  
254 Történeti Erdélynek vagy Belső-Erdélynek hívjuk azt a területet, amely a török hódoltság előtt a Magyar Ki-
rályság jól meghatározott földrajzi tájegysége volt, és amely egy bizonyos önállósággal is rendelkezett az álla-
mon belül (voltak erdélyi vajdák).  Az Erdélyi-medencét foglalva magában nyugaton a Királyhágó, délen és ke-
leten a Kárpátok határolják. Lásd a melléklet 6. ábráját. 
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hogy a lakosság népszavazás útján döntsön arról, hogy Erdély Magyarországhoz vagy Romá-

niához tartozó autonóm térség avagy önálló állam legyen. A független vagy autonóm Erdély 

működését ugyanúgy képzelte el, mint az első tervezetében. Az e tervet is tartalmazó magyar 

jegyzékeket a békekonferencia nem vette tudomásul. 

Miután 1920 elején úgy tűnt, hogy Franciaország a magyar politikáján változtatni fog – egy 

szovjet- és németellenes magyar-román-lengyel blokkot kívánt kiépíteni – Bethlen elérkezett-

nek látta harmadszor is előhozakodni Erdély ügyével. Ekkor Bethlenék a Partium255 Magyar-

országhoz csatolását szorgalmazták, a Bánságban256 népszavazásra bízták volna a hovatarto-

zás eldöntését, a történeti Erdélyben a román államon belüli „teljes regionális autonómiát” 

kértek a magyar, székely és szász lakosság számára. Az 1920 tavaszi tárgyalások sem hoztak 

azonban semmilyen változást vagy eredményt, míg 1920. június 4-én a Trianoni békeszerző-

dés a történeti Erdély mellett a Partiumot és a Bánságot is Romániához csatolta, így Magyar-

ország és Bethlenék reményei Erdély ügyében egy időre szertefoszlottak. 

1921 és 1931 között Bethlen Magyarország miniszterelnöke volt. Ezalatt – bár konkrét prog-

ram nélkül – kormánya folyamatosan dolgozott a revízió politikáján. Ennek felelőse a Teleki 

Pál által létrehozott Államtudományi Intézet volt, ahol több munkában is foglalkoztak Erdély 

kérdésével257. Revíziós elképzeléseit Bethlen később az 1933-as angliai előadássorozatában 

vázolta fel. Ekkor egyértelműen a történeti Erdély önállósága mellett tette le a voksát. Ehhez 

Svájcot és a középkori Erdélyt hozta fel jól működő példának. Fontosnak tartotta a román 

néppel való megbékélést, mert előre látta a szláv, illetve német veszélyt, amely akkor igazán 

fenyegető, ha a makrorégióban honos szomszédos nemzetek egymás ellenfelei. Erdély ürü-

gyén Bethlen éppen ezt a veszélyt látta a románok és magyarok között. 

                                                
255 A Partium fogalmának precíz területi lehatárolása nehézkes, mivel határai folyamatosan változtak. Magyarul 
az elnevezés jelentése ’részek’, mivel hol része volt az Erdélyi Fejdelemségnek, hol pedig elcsatolták tőle. A 
melléklet 5. ábrája mutatja az akkori Partium területét. (A török hódoltság idején az Erdélyi fejedelemség kvázi-
független állam volt - a szultán vazallus államaként teljes függetlenséget nem élvezett. Nyugati határvonala sokat 
változott a hozzácsatolt vagy elcsatolt részek miatt.) 
 A trianoni határmódosítás után Partium Románia része lett, ma már az ország észak-nyugati megyéit értik alatta: 
Szatmár, Bihar, Szilágy és Máramaros megyéket. 
256 A történelmi Bánság a Maros, az Al-Duna, a Tisza és a történelmi Erdély között terül el, de a trianoni hatá-
rok kettészelték. Egyik része Romániához, másik Jugoszláviához került. A térség híres gazdasági fölényéről, 
amelyet már a 19. században kivívott magának. A bánsági társadalom sajátos multikulturális közege a románok, 
svábok, magyarok, szerbek, bolgárok és szlovákok egyedi egyvelegét jeleníti meg. 
257 Teleki Pál Erdély oszthatatlanságát vallotta, mivel mindig is az erdélyi kistájakban gondolkodott, és ezekből 
vezette le elméletét. Ennek ellenére a harmincas évekbeli világpolitikai változások rákényszerítették Telekit, 
hogy elfogadja az Erdély megosztását szorgalmazó realitást. Ezért az Államtudományi Intézetben több változatát 
készítették el Erdély megosztásának is, de az önálló Erdély terve is elkészült több variációban, nemzeti szuvere-
nitást adva a három etnikum településterületeinek (Lásd: Bárdi 1997). 
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Miután 1938-ban, az első bécsi döntés értelmében, Magyarország visszakapta Csehszlovákiá-

tól a Dél-felvidéket az etnikai határok mentén, majd 1939-ben Kárpátalját is, Bethlen – bízva 

Hitler gyors vereségében az akkor már kirobbant II. világháborúban – ismét megfogalmazta 

Erdéllyel kapcsolatos elképzeléseit több variációt is felsorakoztatva. Hitler csapatai azonban 

még évekig offenzívában voltak, emellett a hitleri politika egyik alapvető érdeke az volt, hogy 

a térség népeit egymás ellen uszítsa. 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés során dön-

töttek arról, hogy Észak-Erdély ismét visszakerüljön Magyarországhoz. A megosztás azonban 

Bethlen szerint sem lehetett végleges megoldás, ezért 1943 tavaszán írt rendezési javaslatai-

ban a határok átgondolását vagy (de csak második helyen) független Erdélyt javasolt.258 

Románia 1944. augusztus 23-iki kiugrása után Magyarország sajnos hátrányba került. Ilyen 

körülmények között Bethlen ismét első helyre helyezte a független Erdély tervezetét (elvetve 

a Magyarországon belüli autonómia lehetőségét). A trianoni határok újrarendezése azonban 

minden ez irányú tervet időszerűtlenné tett. 

Jól látható, hogy Bethlen egész politikusi munkássága alatt igyekezett az önálló vagy autonóm 

Erdély ügyét népszerűsíteni, legfőképp a történeti Erdély esetében. Bethlen ősi erdélyi család 

sarja lévén ilyen formában is szívén viselte a térség sorsát. Mivel ismerte a régiót és a sajátos-

ságait mindig szem előtt tartotta, előszeretettel érvelt a nyelvi-etnikai kantonok létrehozása 

mellett. Ehhez a svájci minta szolgált alapul, mely máig bizonyítja a speciális államszerkezet 

stabilitását.259 

A második világháború alatt több magyarországi Erdély jövőjével kapcsolatos memorandu-

mot juttattak el a nyugati szövetségesekhez. Az egyik a már említett, Bethlen-koncepciót tük-

röző Schrecher-memorandum, a másik pedig az 1944-ben készült Szegedy-Maszák Ala-

dár260 által írt emlékeztető. Az írás szerzője nem értett egyet az 1940-es új határvonallal, 

mely kettéhasítja Erdélyt, ehelyett három forgatókönyvet fogalmazott meg: 1. egy új vonal 

felállítása; 2. Erdély Magyarországgal alkotott uniója, amelyben a nemzetiségek a legszéle-

sebb körű jogokkal rendelkeznének; 3. önálló Erdély létrehozása. Szegedy-Maszák a térség 

oszthatatlanságát tartotta leginkább fontosnak, ezért a második és harmadik megoldást tekin-

tette járható útnak. Tervében a kantonális felosztás visszaköszön, amelyen belül mindhárom 

etnikum élvezhetné az egyenjogúságot. 

                                                
258 Schrecker Károly 1943 tavaszán vitt Londonba egy azonos tartalmú emlékeztetőt 
259 Romsics 1987. 
260 A külügyminisztérium politikai osztályának vezetője 
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Ebben a kontextusban kell megemlítenünk azt a könyvet is, amelyet Bajcsy-Zsilinszky End-

re írt, és amellyel a háború utáni térségi rendezést szerette volna befolyásolni, az írásra vi-

szont a magyar külügyminisztérium ösztönözte. A könyv címe Erdély múltja és jövője és elő-

ször Transylvania – Past and Future címmel jelent meg Svájcban261. Az írás két fő részre ta-

gozódik: az első öt fejezetből áll és címe Erdély autonómiájának okai, szükségessége és múlt-

ja, összefoglalva Erdély történetét Szent Istvántól 1918-ig; a második rész négy fejezetét ösz-

szefoglalóan az Egy teljes egészében a Szentkoronához visszacsatolt Erdély önkormányzatá-

nak terve címmel illette. Erdély kettéosztottságát Bajcsy-Zsilinszky is elutasította, és az auto-

nóm Erdély megvalósítását tartotta a térség számára optimális megoldásnak. Az autonóm Er-

dély bánságok rendszere lenne Bajcsy-Zsilinszky elképzelésében, és négy autonóm területi 

egységre épülne: lenne egy magyar-székely a kalotaszegi térségtől Kolozs megyén keresztül 

Székelyföldig és Brassóig), két román (egy nagyobb déli és egy kisebb északi) és egy szász 

bánság (a hajdani universitas saxonum szűkített részein). A bánságok államszerkezete a köz-

vetlenül választott bánt, a bánsági tanácsot, mint kormányt és a bánsági kamarát foglalná ma-

gában. A központi intézményrendszer szintén hármas tagolású: a vajdasági gyűlésből, a vaj-

dasági tanácsból és a vajdából állna. Bajcsy-Zsilinszky tervezete figyelemre méltó és tanulsá-

gos, és – talán nem véletlenül – a svájci mintára épül, akárcsak számos más hasonló tervezet. 

Összefoglalóan elmondható, hogy Erdély ügye a tárgyalt időszakban a konfrontáció egyik je-

les tárgya volt, hiszen hihetetlenül egyedülálló etnikai térképe erre jó okot adott az amúgy is 

nehéz történelmi pillanatokban. Voltak időszakok, amikor az autonómia vagy éppen a függet-

lenség kérdése sokkal reálisabb módon került napirendre, ez az időszak 1918-23 közötti peri-

ódus volt. Ezután a Nagy-Romániában zajló egységesítési folyamatok ezeket a terveket egyre 

inkább ellehetetlenítették és a második világháborúig tolták a reménytelenség időszakát. 

A magyar elképzelések között a Magyarországon vagy Románián belüli autonómia mellett a 

független Erdély képe is sokszor felmerül. Több helyen találkozunk a szláv veszéllyel szem-

beni román-magyar összefogás jelentőségének hangsúlyozásával, melyről – hátunk mögött 

tudva a 20. századot – már tudjuk, milyen fontos lett volna, és ennek hiánya hova vezetett. 

Reményteljes, hogy a magyarországi és erdélyi magyar tervek mellett román és szász elképze-

lések is születtek az autonóm Erdély mellett kardoskodva. A román és szász tervekben közös, 

hogy mindegyik az ország egységesítésének érdekében tartja járható útnak a decentralizációt, 

vagyis e két fogalom nem ellentétes számukra. Mindez modern felfogásnak tekinthető, mely 

                                                
261 A magyar kéziratot Arthur Battiseill Yolland professzor fordította, aki a Pázmány Tudományegyetem lexiko-
gráfusa volt; magyarul 1990-ben Göncz Árpád visszafordításában jelent meg először 
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Nyugat-Európában mára már teret hódított az autonómiák széles körének állami keretekbe va-

ló beépítésével egyetemben. A fent vázolt tervek mindegyike külföldi példákat sorakoztat 

egymás mellé (Svájc az örök minta szinte minden terv esetében), bizonyítva, hogy az auto-

nómiák és a decentralizáció megléte nem bontja meg az állami kereteket, sőt növelheti a köz-

pont iránti lojalitást. Közös a tervekben az is, hogy Románia tartományainak sokféleségét tart-

ják a decentralizáció fő indokának, mely régiók különböző történelmi múlttal és hagyomá-

nyokkal rendelkeznek. Ezek a hagyományok egyszerre jelentenek politikai, kulturális, köz-

igazgatási vagy gazdasági sajátságokat, de az említett szerzők mentalitásbeli különbséget is 

felfedezni vélnek. Ennek a heterogenitásnak a feltérképezése adta később a ráeszmélést, 

amely során az erdélyiek rájöttek, milyen nagy különbség van még a különböző tartományok-

ban élő románok között is. Minden esélytelenségük és ellehetetlenítésük mellett ezek a román 

és szász kezdeményezésű modellek mindenképpen előremutatóak. Jól érzékelik az európai fo-

lyamatokat, és országukat ezen európai trendek mentén képzelik felépíteni. Bizton állítható, 

hogy méltó elődei azoknak a regionalista mozgalmaknak, amelyek a mai romániai helyzetben 

próbálják az országot a decentralizáció és autonómiák elfogadása felé terelni. 
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IV. AZ AUTONÓMIA KÉRDÉSE 1945-TŐL NAPJAINKIG 

  IV. 1.  Az államszocializmus korszakának kezdetei 

Az államszocializmus korszakának vonatkozásában természetszerűleg nem beszélhetünk au-

tonóm törekvésekről Romániában, hiszen a francia centralista hagyományt követő ország eb-

ben az időszakban a szovjet ultraközpontosító modellel „egészítette ki” államstruktúráját. Az 

évszázados török és görög hatások után a 19. században a román társadalom a francia mintát 

kezdte el utánozni. „Mihelyt nekivág a nyugati útnak, a román elit Franciaország, a nyugati 

latin nagynővér karjaiba veti magát. Amikor a nyugati mintára utalunk, legeslegelsősorban 

francia mintát kell érteni, amely nagy távolságra áll a többi nyugati irányponttól.”262 A 20. 

század közepére a Szovjetunió mítosza ráépült a már meglévő hagyományokra, és a szovjet 

modell utánzása radikálissá vált. „A francia minta, az ősrögös minta és a szovjet minta a ma-

guk korában és hívei számára mind-mind valóságos vallások voltak.”263 

A korszak sajátosságait és a szovjet paradigma átvételét Durandin a következőképpen jelle-

mezte: „Románia Gheorghiu-Dej és a hozzá hasonlók tanításának hatására egy szovjet típusú 

normalitás mellett kötelezte el magát, amely még a Szovjetunióban 1953 óta amúgy is meg-

rendült sztálini ortodoxiánál is ortodoxabb és önkorlátozóbb”.264 Ezek a vélemények is jól áb-

rázolják, hogy a Gheorghe Gheorghiu-Dej és Nicolae Ceauşescu uralmával fémjelzett idő-

szakban milyen folyamatok mentén lehetetlenült el a decentralizáció bárminemű felvetése. 

A szovjet modellen belül azonban megfogalmazásra került az önrendelkezés elve is Lenin ál-

tal. Közvetlenül a bolsevikok hatalomra jutása után 1917-ben, a kommunista hatalom felhívta 

a figyelmet az önrendelkezés elvére azért, hogy megnyerjék a nem orosz nemzetek támogatá-

sát. Lenin értelmezésében, aki már ezelőtt kidolgozta a bolsevik „nemzeti önrendelkezés” el-

méletét, az elnyomott nemzeteknek a jogát jelentette a politikai különváláshoz, szecesszióhoz. 

Ilyen értelemben az önrendelkezés külső formájának egy aspektusát írta körül. Ezt közössé-

geknek és nem egyéneknek a jogaként értelmezte, tehát közösségi jognak minősítette. Az el-

nyomás Lenin szerint a burzsoá nacionalizmus eredménye, ez jogosíthatja fel a nemzeti kö-

zösségeket az önrendelkezésre. Ilyen értelemben Lenin az önrendelkezést csak, mint eszközt 

vagy stratégiai elvet javasolta, annak érdekében, hogy a nemzetek integrációja megvalósul-

                                                
262 Boia 1999. p. 201. 
263 Boia 1999. pp. 209-210. 
264 Durandin 1998. p. 355.  
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hasson az egyetemes államszocialista közösségben. Nem jelentett ennél többet, tehát az indok 

nem a kollektív azonosságtudat vagy a nemzet kollektív érdekeinek szem előtt tartása volt.  

A szecesszió indoklása az volt, hogy Lenin szerint a kapitalizmus a különálló nemzetállamok-

ban virágozhat igazán, tehát a kapitalizmust hagyni kell fejlődni addig, míg elkerülhetetlen 

hanyatlása el nem kezdődik, így vezet majd az út a szocialista forradalmon keresztül a szocia-

lista társadalomig. A szecesszió „joga” tehát a nem kommunista térségekben élő nemzetekre 

vonatkozott, így az önrendelkezés tulajdonképpen csak a forradalmi változást megelőző peri-

ódus jellemzőjeként értelmezhető Leninnél. Ugyanakkor a nagy orosz birodalomból kisza-

kadni nem lehetett, és a Szovjetunió politikai berendezkedése a köztársaságokban is leképe-

ződött. 

Lenin és más orosz, valamint szovjet vezetők a 20. század első két évtizedében az önrendel-

kezés három jelentését és funkcióját tekintették mérvadónak: 

1. a szecesszióhoz való jog, amelyet a nemzetek elnyomása idéz elő; 

2. a gyarmati népek szecessziójának joga az „imperialista” gyarmattartókkal szemben; 

3. a területi konfliktusok esetében bevezetendő elv, mely garantálja, hogy nem hoznak 

létre olyan államhatárt, amely a népesség akarata elleni lenne. 

Látható, hogy Lenin számára az önrendelkezés célja nem az értékek megőrzése és a kollektív 

érdekek kifejezése volt, hanem egy politikai eszköz a szocializmus érdekében. Ezért a ő ér-

deme az önrendelkezés elvének fejlődésében igen csekély. Ennek ellenére megjegyzendő, 

hogy a lenini „elnyomás-szecesszió elmélet” volt az egyik elméleti alapja a szovjet dekoloni-

zációs törekvéseknek, amelyet az ENSZ vezetése alatt hajtottak végre a II. világháború 

után.265 

Az önrendelkezésnek ezen lenini felfogása köszönt vissza a többnemzetiségű Jugoszláviában 

a Jugoszlávia Népfelszabadító Antifasiszta Tanácsa (AVNOJ) 1943 novemberében megfo-

galmazott határozataiban is, amely az „államalapítás” szándékát „minden nemzet önrendelke-

zési jogá”-ra alapozta, hiszen az tartalmazta „az elszakadáshoz és a más nemzetekkel való 

egyesüléshez való jogot is”. Az 1946. évi jugoszláv alkotmánynak nagy része az 1936-os 

szovjet alkotmány fordítása volt, ebből következően maga a jugoszláv föderalista szerkezet is 

a szovjet modell alapján épült ki.266 

                                                
265 Raič 2002 
266 Gulyás 2009. pp. 156-157. 
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Visszatérve Romániára és az államszocializmus időszakában az országban zajló folyamatok-

ra, be kell számolnunk egy érdekes jelenségről, mégpedig a Magyar Autonóm Tartományról, 

mely esetében az autonómiának a részleges megvalósulásáról beszélhetünk. Habár a beveze-

tőben megállapítottuk, hogy kizárólag a Székelyföld kapcsán felmerülő autonómia kérdése a 

dolgozat szempontjából nem hangsúlyos, mégis meg kell említenünk, és valamilyen módon 

elemeznünk kell a tartomány jelenségét. Tesszük ezt azért, mert nem csak a Székelyföldön 

voltak hatásai, hanem egész Erdély magyarságára, másrészt a térség létrejötte jól ábrázolja a 

szovjet modell követését Románia kapcsán is. 

IV. 2. A Magyar Autonóm Tartomány esete 

A Magyar Autonóm Tartományt 1952-ben hozták létre a szovjet nagyhatalmi játszma egyik 

eredményeként, és nem megoldani kívánta az erdélyi magyar kisebbség problémáit, ahogy ezt 

az autonómia elnevezés kapcsán gondolhatnánk, hanem épp ellenkezőleg, a román-magyar el-

lentétből kívánt előnyt kovácsolni. De talán mégsem hiábavaló azt vizsgálni, hogy volt-e 

bármiféle társadalmi-gazdasági alapja a tartomány létrejöttének, ráépült-e a magyar kisebbsé-

gi társadalom igényeire, kezdeményezéseire, vagy valóban csupán egy szovjet nyomásra lét-

rejött területi lehatárolásról volt-e szó.  

A probléma körbejárásához elengedhetetlen a történelmi-politikai kontextus vizsgálata, annak 

a sajátos atmoszférának a feltérképezése, amely Romániában az 1950-es években uralkodott. 

Ugyanakkor a társadalmi szerkezet, folyamatok, változások kérdéskörében nagyon fontos fel-

vázolni a Magyar Autonóm Tartomány nemzetiségi és anyanyelvi megoszlását, a régi és az új 

elit viszonyát, az oktatás és a kultúra tartományon belüli lehetőségeit és a magyar egyház 

mozgásterét. A gazdasági folyamatok esetében a már adott tulajdonviszonyok között keressük 

azokat a változásokat, amelyek a MAT nem egész egy évtizedes sorsát végigkísérték az ipar, 

illetve a mezőgazdaság szektoraiban. Mindezek a szempontok csak együttesen adhatják vissza 

a kor hangulatát, a benne rejlő lehetőségek és lehetetlenségek árnyalt természetrajzát.  

A politikai és történelmi háttér mélyebb megismerése érdekében megemlítendő, hogy a kér-

déses időszakot Romániában Gheorghe Gheorghiu-Dej egyeduralma jellemezte, akinek hata-

lomra jutása a 40-es évek végétől fokozatosan nyomon követhető, de csak 1950-től vált egy-

értelművé, hogy Dej lassan fölébe emelkedik a Párt többi tagjának és prominens személyisé-

geinek. Az 1948. február 21-23. között megtartott pártértekezleten a Román Kommunista 

Pártból és a Szociáldemokrata Párt balszárnyából megalakult a Román Munkáspárt, első titká-

rának pedig Gheorghiu Dejt választották. Az ugyanebben az évben tartandó választásokra ké-
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szülve ezen Munkáspárt vezetésével és további két párt, az Ekésfront és a Nemzeti Néppárt 

részvételével megalakult a Népi Demokrácia Frontja, mely politikai tömörülés a márciusi vá-

lasztásokon megszerezte a szavazatok 93,2%-át. Ezek után a kommunista többségű parlament 

1948. április 13-án elfogadta Románia új alkotmányát, amely az 1936-os szovjet alkotmány 

mintájára készült. 1952-re Dej az első titkári kinevezés mellé megszerezte a miniszterelnöki 

pozíciót is, amikor Petru Grozát elmozdították a kormány éléről. Vezető helyzetét Dej a tény-

leges hatalmat gyakorló Luka László – Ana Pauker – Emil Bodnăraş csoport félreállításával-

letartóztatásával szilárdította meg, az ún. „nemzeti vonal” erejének stabilizálása érdekében. 

Luka magyar, Pauker zsidó, Bodnăraş pedig ukrán származású volt: Dej nacionalista és anti-

szemita nézetei tehát hamar napvilágra kerültek267. 

Dej minta-államában államosították a nagyipart, bányászatot, a biztosító- és szállító vállalato-

kat, az új titkosszolgálat (Securitate) és a rendőrség (milícia) pártirányítás alá került, államosí-

tották az egyházi iskolákat, a szovjet modellen alapuló kollektivizálás eredményeként pedig 

gyökeresen átalakították a társadalom és a mezőgazdaság hagyományos szerkezetét.  

Ilyen politikai-történelmi pillanatban hozták létre, jelölték ki a Magyar Autonóm Tartomány 

határait, amikor a szovjet modellt utánozva Románia beleesett a szovjet nagyhatalmi játszmák 

hálójába. Az államhatalmi szervek strukturális felépítése a csatlós kelet-európai országok kö-

zül Romániában hasonlított a legjobban a szovjet mintára, és ez a hasonlóság még később, a 

román „különutasság” idején is megmaradt. A II. világháború után azonban a magát győztes-

ként ünnepeltető Románia szálka volt a Szovjetunió szemében, ezért az „oszd meg és ural-

kodj” elv alapján, jól ismerve a román-magyar ellentéteket, Sztálin egy magyar autonóm terü-

let létrehozására utasította Romániát.268 Nyilván nem képzelhető mindez másképpen 1952-

ben, csakis az ún. sztálini autonómia-modell alapján. De milyen is ez az autonómia-típus és 

hogyan működik? 

Sztálin a területi autonómia sajátos típusát fejlesztette ki, melynek elsődleges célja az adott 

kisebbségi kérdés megoldása, (le)rendezése volt. A forma látszólagosan egy területi autonó-

mia, vagy pontosabban látszat-autonómia, melynek tartalma az osztályharc lett. Az autonóm 

tartomány szabályozásának lépései pedig a következők voltak:  

                                                
267 Réti 1990. 
268 Valójában kétfajta terv létezett ez ügyben, melyet P. Arhipov és P. Tumanov szovjet tanácsadók közvetítésé-
vel vetett fel a Szovjetunió. Dej-nek 1951. szeptember 7-iki keltezéssel adják át a tanácsadók memorandumukat 
Feljegyzés a Magyar Autonóm Tartomány létrehozásáról címmel. A két lehetséges változat közül az első eseté-
ben a létrehozandó térség Erdélynek körülbelül az egyötödét fedte volna le, beletartozott volna nem csupán a 
székelység, hanem a Mezőség is, központja Kolozsvár lett volna. A második változat, amely később életbe lé-
pett, a szűkebb térséget, alapvetően a Székelyföldet felölelő tartomány létrehozása. Lásd erről Bottoni 2008. 
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1. a területi lehatárolás; 

2. egy új, a központhoz lojális nemzetiségi elit kialakítása, a hagyományos nemzetiségi elit el-

lenében; 

3. indoktrináló, átnevelő munka; 

4. folyamatos, erős, kritika nélküli valóságkép kialakítása, természetesen a szocialista valóság 

jegyében269. 

Ha az autonómia fogalmának valós tartalmára gondolunk, egyértelmű, hogy a fenti kontex-

tusban használva csupán játék a szavakkal, hiszen a sztálini szovjet autonómia-modell épp a 

hagyományos definíciók ellen szólva nem a decentralizáció és hatalommegosztás, hanem a 

centralizáció eszköze volt. 

IV.2.1. Társadalmi folyamatok a Magyar Autonóm Tartományban 

Románia 1948-as alkotmánya előrevetítette egy területi-közigazgatási országos reformnak a 

lehetőségét, amely reformot 1949-ben meg is kezdtek. Egy év múlva hatályba is lépett az új 

közigazgatási rendszer, amely felszámolta az interbellikus korszak megyerendszerét és beve-

zette az ún. rajonálást. Ez a lépés az államszocialista ideológia adminisztratív szintre való le-

képezését jelentette. Az új rendszer két fő területi szintet különböztetett meg: a tartományt és 

azon belül a rajont. Ez a minta a szovjet oblaszt modellt követte, melynek kiépítésekor nem 

csak közigazgatási, hanem gazdasági szempontok is szerepet játszottak. Romániát az említett 

reform 28 tartományra és 177 rajonra osztotta fel. Az adminisztratív rajon, mint az állam terü-

leti szerve és operatív egysége különböző funkciókat látott el a közigazgatási mellett, így 

egészségügyi, gazdasági és kulturális feladatai is voltak. 270  

Az 1952-es alkotmánymódosítás 19-ik paragrafusa271 rendelte el a Magyar Autonóm Tarto-

mány létrehozását tíz rajont foglalva magában: Csík, Székelykeresztúr, Gyergyószentmiklós, 

Székelyudvarhely, Régen, Sepsiszentgyörgy, Erdőszentgyörgy, Marosvásárhely, Kézdivásár-

hely és Maroshévíz rajonokat. Ez a területi lehatárolás nagyjából lefedte a Székelyföldet, az 

ún. tömbmagyar erdélyi területeket, mégis volt két rajon, Régen és Maroshévíz, melyeknek 

nemzetiségi összetétele jelentős román túlsúlyt mutatott, ennek ellenére belekerültek a létre-

                                                
269 Gagyi 2004. 
270Lásd: Molnár Jenő 1992. 
271 Constituţia 1952., Art. 19. 
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hozandó magyar tartományba. Régen rajonban 31.366 magyart és 59.102 románt tartottak 

számon, míg Maroshévíz területén 10.047 magyart és 28.429 románt.272 

5. Ábra: A Magyar Autonóm Tartomány és rajonjai 1956-ban: 

 

Forrás: Részlet Sebők László térképgyűjteményének Közigazgatási beosztás 1956 című térképéből 

http://sebok1.adatbank.transindex.ro/legbelso.php?nev=erd1956 

A tartomány nemzetiségi összetételét vizsgálva kiemelnénk az anyanyelv szerinti megoszlást 

is, hiszen nagyon sokan, akik magukat nem magyarnak, hanem más nemzetiségűnek vallották, 

anyanyelvükként mégis a magyart jelölték meg, több mint tízezerrel növelik a magyarság 

számarányát. Ők többnyire a zsidó származású lakosok, akik Erdélyben a magyar identitáshoz 

kötődtek leginkább a sajátjuk után, illetve azok a kisebbségek, akik a tömb-magyar területe-

ken anyanyelvüket tekintve asszimilálódtak a magyar lakossághoz, de identitásukban őrizték 

még a kisebbséghez tartozást. Érdekes módon a szakirodalom erről nem szól, pedig a Tarto-

mány egyetlen, 1960-ban kiadott Statisztikai Évkönyv (Anuarul Statistic 1960) adatai e tekin-

tetben is sokatmondóak. 

                                                
272 Anuarul Statistic 1960. pp. 40-41. 
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A következő két táblázatot összehasonlítva jól látható, hogy az anyanyelvi hovatartozást vizs-

gálva a magyarok felé billen a mérleg, a román és az egyéb anyanyelv rovására. 

5. Táblázat: A MAT népességének nemzetiségek szerinti megoszlása: 

 Népesség össze-

sen 

Nemzetiségek 

Magyar Román Egyéb 

Összesen 731.387 565.510   

(77,32 %) 

146.830   

(20,08 %) 

19.047   

(2,60 %) 

Városban 208.792 161.011     41.223   6.558 

Vidéken 522.595 404.499 105.607 12.489 

Forrás: Anuarul Statistic 1960, 40-41. o., ill. az adatok alapján végzett saját számítások 

6. Táblázat: A MAT népességének anyanyelv szerinti megoszlása: 

 Népesség össze-

sen 

Anyanyelv 

Magyar Román Egyéb 

Összesen 731.387 575.737   

(78,71 %) 

144.624    

(19,77 %) 

11.026   (1,5%)  

Városban 208.792 165.035   40.476   3.281 

Vidéken 522.595 410.702 104.148   7.745 

Forrás: Anuarul Statistic 1960, 42-43. o., ill. az adatok alapján végzett saját számítások 

A társadalmi folyamatok vizsgálatakor a sztálini autonómia-modell definíciójából kell kiin-

dulnunk, és a területi lehatárolás utáni struktúra feltérképezését követően az ún. új kommunis-

ta elitnek a megjelenését kell keresnünk. A levéltári és egyéb forrásokat feldolgozó szakiroda-

lom egy olyan tartományi pártelitnek a kiépítéséről számol be, mely a MAT esetében a Tar-

tományi Bizottságot, a Politikai Bizottságot és Pártkollégiumot képviselő fontos tisztséget be-

töltők köréből szerveződött, és kb. 40-50 személyt számlált.273 Természetesen ezen politikai 

szereplők kinevezése a „demokratikus centralizmus jegyében működő döntéshozói mecha-

nizmus” szerint ment végbe, míg a káderképzésben a Tartomány székhelyéül választott Ma-

rosvásárhely játszott jelentős szerepet.274 Az 1952-es alkotmány „autonóm közigazgatási ve-

zetést” írt elő (conducere administrativă autonomă)275, de az autonóm jelző természetesen itt 

                                                
273 Novák 2004. 
274 Uo. p. 194. 
275 Constitutie 1952, Art. 19. 
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is az említett sztálini definíció szerint értendő. Mint ahogyan ezt a Scânteia román újság is 

megírta 1952. július 30-iki számában: „az autonómia nem jelent függetlenséget”, sőt, az auto-

nómia „az egység legkézzelfoghatóbb formája”276. Az így kialakított új elit (rejtett) célja a 

hagyományos értelmiségi körök ellehetetlenítése, a szokások megváltoztatása, a történelmileg 

rögzült társadalmi hierarchia, vagyis a tradicionális alapok szétzúzása volt. Példa erre a ma-

rosvásárhelyi Orvosi- és Gyógyszerészeti Intézet tekintélyes professzorainak lejáratása, mivel 

az új elit véleménye szerint néhányuk „nacionalista-kozmopolita” tevékenységet folytatott, és 

nem ismerték el „a szovjet tudomány felsőbbrendűségét”277.  

A hagyományos struktúra szétzilálására való törekvés nyilvánult meg a magyar egyházzal 

szemben történt fellépésekben is, melyekkel (jórészt a katolikus egyház) szertartásait próbál-

ták degradálni, ellehetetleníteni, megakadályozni. A Tartomány első teljes évében, 1953-ban 

már hatalmas támadást indítottak a csíksomlyói búcsú ellen, mikor tüntetőleg, vele párhuza-

mosan egy grandiózus kulturális-nevelő-sport rendezvényt szerveztek. Később, 1957-ben 

Márton Áron székelyföldi bérmakörútja borzolta fel a hatalmi elit kedélyét látva, hogy a párt-

tagok gyermekei is nagy számban részt vesznek a szentség-kiosztásban. Ennek következmé-

nyeképpen egyre több gyűlést szerveztek az átnevelő munka erősítése érdekében. 

A „templom és az iskola” nemzetmegtartó kettősénél maradva az oktatás kérdése a következő 

problémakör. Ezen a területen több olyan „kirakatvívmányt” is említhetünk, mely szinte 

egyedülálló módon pozitív sajátja volt a tartománynak. Az 1952/53-as tanévben a 250 hétosz-

tályos elemi iskola 80%-a, a középiskolák 75%-a volt magyar tannyelvű278. Ezt összevetve a 

magyarajkú lakosság tartománybeli 78,71%-os arányával, az adatok igen kedvező képet mu-

tattak. Kedvező ez azokhoz a drasztikus lépésekhez képest is, amelyek a tartományon kívül 

rekedt magyarokat érintették, hiszen Erdélyben a MAT-on kívül ebben az időszakban egyre 

csökkent a magyar nyelvű iskolák száma, többnyire magyar tagozatokként beolvasztva más 

iskolákba. A felsőoktatás terén a Bolyai Tudományegyetem esete pedig egy kifejezetten nyílt 

támadás volt a magyarság ellen, amikor a magyarországi 1956-os események erdélyi megtor-

lásának egyik kiemelt helyszíneként kezelték, és 1959-ben az intézmény beolvasztása és az 

ezáltali likvidálása mellett döntöttek, mely „egy részletekbe menően megtervezett politikai 

színjáték csinnadrattája közepette zajlott le”279. Az így kialakult felsőoktatási intézmény a 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem nevet kapta. 

                                                
276 Idézi Bottoni 2003. p. 14.  
277 Gagyi 2004. 
278 Vincze 1999. 
279 Nagy 1999. p. 377.  
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A tartományon kívüli erdélyi magyar oktatás helyzetéhez képest tehát a MAT-on belüli okta-

tásügy valamelyest megnyugtató állapotokat mutatott, bár az egyetemi oktatói elit itt sem ma-

radhatott ki a célpontok közül, amint azt már említettük. Az 50-es évek végén viszont további, 

olyan destruktív kezdeményezések láttak napvilágot, melyek minden oldalról támadták a tar-

tományban elért apró eredményeket. Így például az oktatás terén a meglévő magyar iskolák 

léte került veszélybe, amikor a MAT pártbizottsága és a tartományi néptanács végrehajtó bi-

zottsága felvetette, hogy „egyesítsék azokat a külön intézményként működő román és magyar 

tannyelvű iskolákat, amelyek ugyanazon épületben vannak”, illetve amikor az akkori oktatási 

miniszter, Athanase Joja kijelentette „tévedés volt eddig a külön magyar anyanyelvű iskolák 

engedélyezése”280. 

A kulturális életet tekintve a MAT mintegy üvegházként281 működött, ahol olyan virágzó kul-

turális közeget lehetett létrehozni, melyet Erdélyben máshol nem. Így sikerült a támogatott 

színházak, művelődési házak, népi tánccsoportok által megőrizni az archaikus székely népi 

identitást. Habár e támogatott kulturális élet a MAT-on belül egy hamis biztonságérzetet is 

eredményezett, és nyilván ez volt a központi hatalom burkolt szándéka is, vélhetőleg az akkor 

szerzett kulturális élmények mai napig kihatnak a székelység identitástudatára. 

IV.2.2. Gazdasági folyamatok a Magyar Autonóm Tartományban 

A tartományon belüli gazdasági folyamatokat a MAT létrehozása előtti gazdasági szerkezet-

váltásból kiindulva kell szemlélnünk, hiszen ez teremtette meg azokat a nem túl ideális alapo-

kat, amelynek talajáról a tartománybeli bármiféle gazdasági tevékenység elindulhatott. A 

szerkezetváltás egyrészt a magán- és egyházi tulajdonok kisajátításának (CASBI-

törvények282), a földreformnak, illetve a román és magyar szövetkezetek összevonásának volt 

köszönhető283. Ezekkel az intézkedésekkel megnehezítették a magyarok helyzetét, átalakult a 

tulajdonosstruktúra a magántulajdon minden vonatkozásában. 

A mezőgazdaságban lezajló folyamatok vizsgálatakor a kollektivizálási kényszer-folyamatot 

kell kiemelnünk, melynek következtében a falusi társadalom teljesen átalakult. 1959-re ennek 

köszönhetően 142 kollektív gazdaság, egy termelőszövetkezet és 632 ún. mezőgazdasági tár-

sulás (a kollektív gazdálkodást megelőző forma) jött létre. A termelőszövetkezettel 

                                                
280 idézi Vincze 1999. pp. 204-205.  
281 Bottoni 2003. 
282 CASBI = Casa de Adminstrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice/ Ellenséges Vagyonokat Kezelő és El-
lenőrző Pénztár 
283 Réti 1990, Vincze 2000. 
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Erdőszentgyörgy rajon büszkélkedhetett284. Ilyen formában a kollektivizáltság aránya a tarto-

mányban átlagosan 80,7% volt, ezen belül a két végletet egyrészt Székelykeresztúr rajon kép-

viselte a 93,6 %-os teljesítményével, másrészt pedig Csík rajon a maga 38,3%-os arányával. A 

paraszti társadalom kollektivizálás elleni belső ellenállását a tartományon belül napjainkban 

kezdik feltárni, és az így feltárt mozzanatok bizonyára számos értékes adalékkal gazdagítják 

majd a MAT történetét285. 

Az ipari szektorban hatalmas fellendülésnek lehettünk tanúi, hiszen Székelyföld alapvetően 

kevés ipari hagyománnyal rendelkező térségnek számított. Ezt az állapotot felszámolandó egy 

nagyszabású iparosítási program keretén belül új iparágakat telepítettek a tartományba, ezáltal 

megváltoztatva az addigi struktúrát is. A faipar vezető helyét az élelmiszeripar vette át, és 

1959-re az élelmiszeripar 23,3 %-ban, a faipar 13,3 %-ban, a könnyűipar 9,3%-ban képvisel-

tette magát az ágazati palettán. 

1957-re két várost emeltek ipari központi rangra: Marosvásárhelyet és Sepsiszentgyörgyöt. 

Vásárhelyen 40 vállalat működött ebben az időszakban, ezek közül az egyik egy új vegyipari 

kombinát, melynek alapkőletételén maga Gheorghiu-Dej is részt vett. A tartomány életének 

utolsó évei egyikében, 1958-ben beszámolót adtak közre a tartomány 15 éves fejlesztési ter-

vének kidolgozásáról. 1960-ig a fejlesztési tervnek három változata látott napvilágot, de meg-

valósításra egyik változatnak sem volt esélye. 1960-ban egy tartománybeli neves közgazdász, 

Keszi-Harmath Sándor, aki a Tartományi Néptanács Tervosztályának munkatársa volt, megír-

ta és közreadta volna A MAT a gazdasági fejlődés útján című munkáját, melynek kiadását 

még a nyomdában leállították. Ezután természetesen a kornak megfelelő módon a szerző elle-

hetetlenítésére és a kiadásban résztvevők megfélemlítésére került sor. Tehát el kellett telnie 

néhány évnek ahhoz, hogy a tartományban élő szakember-állomány saját tervei alapján át-

gondolja, értékelje, kezelni próbálja a tartomány sorsát, fejlődését. De a saját, a társadalom fe-

lől jövő fejlesztési terveknek, ötleteknek a végeredménye a tartomány átstrukturálása, szétzú-

zása. Ezek alapján egyértelmű, hogy az ipar és a mezőgazdaság központilag irányított át-

szervezése, a tartománybeli ellenállás vagy másképp-gondolkodás üldözése csakis a centrali-

záció eszközeként értelmezhető. 

Ilyen formában mielőtt a magyar tartományon belül a székelység elkezdett volna bármiféle 

tőkét kovácsolni a MAT létezéséből, mikor olyan „eszmélések” kezdődtek, melyek eredője 

egy valós autonómiát célzott volna meg, a tartomány átalakításra került. 1960. december 24-

                                                
284 Anuarul Statistic 1960 adatai, pp. 71-73.  
285 Lásd erről pl. Oláh 2001. 
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én (valószínűleg karácsonyi ajándéknak álcázva) módosították az 1952-es alkotmány 19. cik-

kelyét, így a tartomány újabb, többségében románok által lakott területeket kapott, Ludas és 

Sármás rajonokat, valamint Dicső rajon egy részét, de el is veszítette Sepsi és Kézdi rajono-

kat, ahol a magyarok 85,3%-ban, ill. 91,2%-ban éltek (körülbelül a mostani Kovászna megye 

területe). Így jött létre az ún. Maros-Magyar Autonóm Tartomány, ahol a nemzetiségi arányok 

jelentősen rosszabbodtak a magyarok számára, hiszen 77,3%-ról 62,2%-ra csökkent a magyar 

népesség tartománybeli aránya, a románoké ellenben 20%-ról 35%-ra nőtt286. Ezt a változást a 

6. ábra is jól szemlélteti, bemutatva a régi és az új határokat, illetve a nemzetiségi arányokban 

történt változásokat.  

6. Ábra: A Maros-Magyar Autonóm Tartomány és rajonjai, illetve az elcsatolt két rajon 1966-

ban: 

 

Forrás: Részlet Sebők László térképgyűjteményének Közigazgatási beosztás 1966 című térképéből 

http://sebok1.adatbank.transindex.ro/legbelso.php?nev=erd1966 

Az így megváltozott nemzetiségi arculat a tartomány magyar jelzőjét is egyre inkább halvá-

nyította, formálissá téve ezt is a már formális autonóm jelző mellett. A végső felszámolásra 

1968-ban, Ceauşescu utasítására került sor, amikor a tartományi-rajoni közigazgatási rend-
                                                
286 R. Süle 1990. 
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szert szétzúzva kialakították a megyerendszert. Ennek következményeképpen híre-hamva sem 

maradt (még a szavak szintjén sem) bármiféle autonóm vagy magyar közigazgatási egység-

nek. 

Összegzésként elmondható, hogy a Magyar Autonóm Tartomány fennállásának néhány évét 

értékelni a leírt tényeknek, folyamatoknak és adottságoknak a fényében, nem könnyű, de nem 

is lehetetlen, különösen, ha a fejezet elején feltett kérdésre szeretnénk válaszolni: volt-e bár-

miféle társadalmi-gazdasági alapja a tartománynak. Igaz, hogy a lehatárolás nagyrészt figye-

lembe vette az etnikai határokat, és valóban egy jórészt magyarlakta övezetet hozott létre 

Romániában, a benne lezajló társadalmi-gazdasági folyamatok nem az önállóságot mutatták, 

hanem sokkal inkább a kiszolgáltatottságot, hiszen nagyjából ugyanazokkal a folyamatokkal 

találkozunk, mint Románia bármelyik tartományában. A társadalmi elit szerepköre (hiába 

magyarokból állt) sem mutatott (mutathatott) tovább a központ általi utasítások végrehajtásá-

nál, hiszen minden ez ellen ható megmozdulást megakadályoztak, illetve megtoroltak. Kivétel 

talán az oktatás és a kultúra területén figyelhető meg, ahol voltak olyan engedmények, ered-

mények, melyeket a tartományon kívüli magyarok nem élvezhettek. Úgy tűnik, a MAT létre-

hozásával a Dej-kormány fölhagyott az egyéb „aktív nemzetiségpolitikával”, és, mint aki jól 

végezte dolgát, kényes magyarokat érintő ügyekben a tartományra „mutogat”-ott. Vagyis az 

övezeten kívül rekedt magyarok kétszeresen szenvednek: a MAT hátrányosan érintette őket. 

Mindemellett feszültség keletkezett Marosvásárhely, mint új magyar centrum, és Kolozsvár 

között, amely addig a magyarság központjaként működött, mivel bizonyos intézmények átköl-

töztetése és a presztízsveszteség is érzékenyen érintette a kolozsváriakat287. 

Sajnos a fent említett néhány példán kívül nehéz olyan mozzanatokat találni a MAT életében, 

amely ne a centralizáló tendenciákat támasztaná alá, hanem valóban egy magalapozott auto-

nóm terület képét tárná elénk. Így végkövetkeztetésként ki kell mondanunk, hogy bár voltak 

próbálkozások a társadalom, illetve engedmények a központ felől a tartomány „másként keze-

lésére”, a MAT nem maradt egyéb, mint a „kirakat politika” egyik eszköze. 

                                                
287 Gagyi 2004. 
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IV. 3. A Ceauşescu-korszak 

1965-ben Nicolae Ceauşescu-t választották a Román Munkáspárt Központi Bizottságának el-

ső titkárává. Hatalomra kerülésével a szovjet minta követése nagyfokú nacionalizmussal páro-

sult Romániában. Mindezek szintéziseként a kontinuitás-elmélettel megalapozott egységesz-

me, egységmítosz került előtérbe. A történelmi elemzések és diskurzusok homlokterébe ez az 

egység és a kontinuitás került. „Bármilyen totalitárius tervezet, s a kommunizmus elsősorban, 

erőteljesen felértékeli az egységeszmét. A töretlen egység konok hangsúlyozása, amely egy-

ség mintha a román lény sajátságos vonásává vált volna, a múlt közbeiktatásával szolgálta a 

csausista kommunizmus politikai programját: egyazon módon gondolkodó és érző, a gondvi-

selésszerű vezér körül szoros egységet alkotó uniformizált emberek társadalmát.”288 Ez az 

idézet is utal arra a nagymérvű személyi kultuszra, amelyet Ceauşescu kiépített több évtizedes 

uralma alatt, és amelynek mintájául nyilvánvalóan Sztálin szolgált. Ez akkor is igaz, ha 

Ceauşescu „különutasságáról” beszélünk, hiszen ez az „elszakadás” paradox módon a szovjet 

minta követésének megerősödését jelentette. 

„A nagy modell – a bevallatlan modell, mert egy román politikus nem engedheti meg magá-

nak, hogy enyhülést mutasson Moszkva  irányába, mert azt kockáztatná vele, hogy eltűnik a 

szovjet perifériákon – továbbra is Sztálin. És ott, ahonnan hiányzik a Nagy Oroszország, 

Ceauşescu létrehozza a Nagy Román Haza fogalmát. Ceauşescu nemzeti populizmusa nem 

szovjetellenes, hanem a szovjetizmus torz maradványa.”289 

Az „egységes” Nagy Román Hazában az egyes régiók sajátosságainak az elfedésére töreked-

tek még csak a szavak szintjén is. Így az országról készült tanulmányokban, de abszurd mó-

don még az időjárás-jelentésben sem íródhattak le, vagy hangozhattak el olyan történelmi táj-

nevek, amelyek az elkülönülésre utaltak. A tájegységek tradicionális nevei helyett a földrajzi 

égtájak szerinti lehatárolást kellett alkalmazni.290 Az 1968-as nagy közigazgatási átalakításban 

a nacionalista szemléletmód szintén kiütközött, amikor az átszervezés során teljesen megszün-

tették a Maros-Magyar Autonóm Tartományt, valamint az új megyerendszer olyan megyeha-

tárokat jelölt ki, amelyeken belül a vegyes etnikumú térségekben a román többséget tudták 

biztosítani, illetve számos magyar települést választottak el a tradicionális központjuktól.291 

Csak két megye, Hargita és Kovászna jelentett kivételt, ahol megmaradt a nagyarányú magyar 
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többség, de azok esetében is csatoltak románok által lakott térségeket a megyékhez, például 

Kovásznához Bodzafordulót, Maros megyéhez Segesvárt és környékét. 

Románia etnikai térképén is roppan sokat változtatott a Ceauşescu-korszak. Közismert a zsidó 

és német kisebbség ún. „váltságdíj” alapján történő szószerinti eladása, amely pénzösszeget a 

kivándorolni szándékozók elengedéséért kért Románia. A zsidó kisebbséghez tartozó szemé-

lyeket Izraelnek adták el, az ár pedig az érintett személy életkorától és képzettségétől függően 

2000 és 50.000 $ között mozgott. Ilyen módon a zsidó kisebbség tömegesen hagyta el Romá-

niát. A német etnikumhoz tartozó személyek kivándorlásának ára hivatalosan 5.000 nyugat-

német márka volt, de a korrupciónak köszönhetően ez felugrott 12.000-re, esetenként akár 

20.000 márkára is. A cigányság sorsára Romániában jelentősen kihatott a kommunista kor-

szak által végrehajtott „helyhez kötés”, amely által ez az etnikum elvesztette sajátos nomád 

életmódját, ahhoz kötődő számos hagyományát, ugyanakkor megfosztották őket a gazdasági 

önállóságot és társadalmi jelképet biztosító aranypénzgyűjteményeiktől is. 292 

7. Táblázat: A jelentősebb etnikumok száma és számaránya Romániában 1930-1992 között: 

Nemzetiség 1930 % 1956 1966 1977 1992 % 

Románok 11.181.170 77,8 14.996.114 16.746.510 18.999.565 20.408.542 89,5 

Magyarok   1.423.459 10,0   1.587.675   1.619.592   1.713.928   1.624.959 7,1 

Németek      633.488 4,4      384.708      382.595      359.109      119.462 0,5 

Zsidók      452.000 3,2      146.264        42.888        25.686          8.955 <0,05 

Cigányok      242.656 1,7      104.216        64.197      227.398      401.087 1,8 

Forrás: Poledna 2002. p. 162., Fábián 2007. p. 222. és népszámlálási adatok293 alapján saját szerkesztés 

 

A fenti 7. táblázatban összesítettük a vizsgált etnikumok létszámadatait 1930 és 1992 között. 

Igaz, hogy az adatok a teljes országra értendőek, de Erdély viszonylatában is sok tanulsággal 

szolgálnak, hiszen a magyar és a német kisebbségek ebben a térségben koncentrálódnak (lásd 

Románia etnikai térképe 1992 – mellékletben 4. ábra).294 A 7. táblázat által felölelt időinter-

                                                
292 Fábián 2007. p. 228. 
293 Román Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai alapján 
http://www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/vol4/tabele/t1.pdf 
294 Az erdélyi német kisebbség sajátos sorsáról vall a bánsági sváb származású Herta Müller német írónő, aki 
2009-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. Müller, aki Romániában ellenzéki írónő volt és polgárjogi aktivista, az 
1970-es években került közel az Aktionsgruppe Banat elnevezésű ellenzéki irodalmi csoporthoz későbbi férje, 
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vallum túlnyúlik az államszocialista korszakon, de a változások talán így a legszembeötlőb-

bek. A magyarság számaránya a rendszerváltáskor csökken valamelyest, többnyire a Magyar-

országra való kivándorlások okán. A hivatalos romániai kimutatások 63.400 magyar kiván-

dorlásáról számolnak be, de a valós folyamatok ennek a számnak a másfélszeresét valószínű-

sítik, így közel 100.000 erdélyi magyar hagyta el Romániát a két népszámlálás között295. A 

magyarok létszámának csökkenéséhez természetesen hozzájárult még a népességcsökkenés is, 

amely az erdélyi magyarság esetében hamarabb elindult, mint a Románia egyéb etnikumai 

esetében, illetve az asszimiláció.296 Jelentősebb létszámcsökkenést az 1992-t követő évtized 

hoz, és az a 2002-es népszámlálási adatokban mutatkozik meg, amelyre majd visszatérünk. 

Ennek ellenére még mindig a magyarság az a kisebbség Romániában, Erdélyben, amely ún. 

„unmaltible minority” maradt, vagyis beolvaszthatatlan és eltüntethetetlen.297  

Az előbb vázolt német és zsidó kivándorlásról a számok magukért beszélnek, a rendszerváltás 

időszakára ezek az etnikumok szinte jelentéktelenné váltak létszámukat tekintve (05, és keve-

sebb mint 0,05%-os részarány mellett). A cigányság száma, akárcsak a kelet-közép-európai 

makrorégió más országaiban is, a 60-as évektől kezdve megnő, de 1992-ben számarányuk alig 

változott az 1930-as adathoz képest. Az államszocialista korszak ilyen módon változtatta meg 

az ország etnikai összetételét, és mivel a zsidóság nagy része, illetve szinte az összes német, 

szász Erdélyben élt, így Erdély etnikai összetétele is jelentősen megváltozott. 

Az etnikai változtatások egyéb válfajai a népesség vándoroltatása és a betelepítések voltak. A 

szocializmus iparosítási folyamataival szinkronban tudatosan irányították a népesség vándor-

lását. Amennyiben az iparosítás a kisebbségi zónákban történt, oda román lakosságot telepí-

tettek vagy az országrészen belülről, vagy más országrészből. Így telepítettek Erdélybe jelen-

tős számú ó-királyságbeli román lakost. „Az államilag irányított migráció fő forrásvidéke az 

elmaradott moldvai megyék voltak, ahonnan ezerszámra költöztették a családokat számos er-

délyi városba.”298  

Az etnikai szerkezet megváltoztatásának másik lehetősége a munkahely-kijelölés, mellyel tu-

lajdonképpen átirányították a lakosságot az egyik tartományból a másikba, így a lakhelyváltás 

                                                                                                                                                   
Richard Wagner révén. Később az Adam Müller-Guttenbrunn nevű írócsoport tagja lett. Romániából 1987-ben 
disszidált férjével. Írásaiban kiemelt szerepet kapott az 1945-ben a szovjetunióbeli munkatáborokba deportált er-
délyi szászok és svábok sorsának a leírása. Ezekről az eseményekről sokáig hallgatott a történelemírás, holott 
közel nyolcvanezer embert érintett, és ennél több család sorsát tette tönkre. Az immár Németországban élő Herta 
Müller 2001-ben kezdte meg az anyaggyűjtést szülőfalujában, Niczkyfalván. 
295 Varga E. Á. 2002. p. 197. 
296 Uo. 
297 Magyari 2002. p. 153. 
298 Hunya 1990. p. 173. 
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kényszere nagyon sokszor elkerülhetetlenné vált. Az erdélyi magyar és székely lakosság je-

lentős része számára Moldvában jelöltek ki státuszt, és fordítva, amely kijelölés visszautasítá-

sa szankciókkal járt. 

Sorolhatnánk még az államszocialista korszak álnok folyamatait, amelynek révén az „egysé-

gesítést” meg kívánták teremteni, de csupán egy kis szeletét van módunkban prezentálni, fi-

gyelembe véve a disszertáció terjedelmi feltételeit. 

Összegzésként elmondható, hogy az államszocialista korszak hihetetlen erőket mozgósíottt az 

ország etnikai összetételének a megváltoztatása, illetve a Nagy Román Haza egységének a 

megteremtése okán, mely nem pusztán ideológiai egységet jelentett volna. Ezek a folyamatok 

nagyban csökkentették e térségben „a nyugat-európai hagyományok hatóerejét”299. Minden 

erőfeszítés ellenére azonban Románia tartományai között a különbségek fennmaradtak, még 

ha nem is olyan látványos módon, mint a szocializmus előtt. Ez a korszak az ideológia terjesz-

tése, az iparosítás és egyéb sajátos folyamatok révén sok tekintetben azonosságot teremtett a 

régiók között, de ennek ellenére a mélyrétegekben meghúzódó másság napjainkig fennmaradt. 

                                                
299 Takács 1999. 
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IV. 4. Regionalizmus és regionalizáció a rendszerváltástól napjainkig 

Ezen alfejezetben megpróbáljuk összegezni az 1989-től útjára induló regionalista törekvése-

ket, illetve a regionalizációs folyamatokat azok releváns módosító javaslataival együtt. A re-

gionalizmus tekintetében vázoljuk az interetnikus párbeszéd újraindulásának körülményeit és 

azok eredményeit, elhelyezve a rendszerben az elemzendő diskurzusokat is. Szintén ebben a 

témakörben összegezzük azokat az autonómia-törekvéseket, amelyek a rendszerváltás óta a 

nyilvánosság elé kerültek. 

A romániai regionalizációs folyamatok tekintetében egy rövid áttekintést adunk a releváns 

törvényi háttér prezentálásával, de bemutatunk néhány olyan regionalizációs javaslatot is, 

amelyeket magyar és román értelmiségiek, illetve a romániai magyar politikai erők javasoltak. 

IV. 4. 1.  A magyar-román párbeszéd 1989-től Erdélyben 

Még a romániai forradalom előtt Budapesten egy olyan magyarokból és külföldön élő romá-

nokból álló értelmiségi találkozóra került sor, amelynek eredménye egy nyilatkozat megfo-

galmazása.300 A Budapesti Nyilatkozat-ként, vagy Magyar-román Nyilatkozatként is ismert 

dokumentum jelentősége abban rejlik, hogy egyrészt igyekezett a két nemzet megbékélésének 

feltételeit körvonalazni, hangsúlyt fektetve a párbeszéd fontosságára, másrészt pedig Erdély 

térségét illetően próbált konszenzust teremteni. Az erdélyi kérdés ügyében rávilágítottak arra, 

hogyan kell ezt a problémát helyesen látni a határok megváltoztatása nélkül, valamint meg-

egyeztek abban, hogy Erdélyt egy komplementer térségnek kell tekinteni a román-magyar vi-

szonylatrendszerben. 

„Erdély etnikai térképének sajátos jellegéből adódóan a konfliktusok feloldását semmiképpen 

sem a határok revíziója, hanem szerepük megváltozása hozhatja magával, amennyiben azok 

Helsinki szellemében lehetővé teszik a személyek, az információk és az eszmék szabad áram-

lását. Következésképpen a magyar–román kapcsolatok megjavulását mi egy demokratikus 

irányú általános európai rendezéstől várjuk. Egyedül ez lesz képes megoldani a kontinens né-

pei között a történelem során felhalmozódott problémákat – valamennyi nép jogos érdekeinek 

szem előtt tartásával. Erdélynek, mely az egymást kölcsönösen kiegészítő kultúrák földje volt 

és maradt, a kulturális és vallási pluralizmus modelljévé kell válnia. Népeink érdekeit szolgál-
                                                
300 A magyarok (11 fő): Antal G. László, Balogh Júlia, Bíró Gáspár, Borsi-Kálmán Béla, Csoóri Sándor, Für La-
jos, Illyés Mária, Jeszenszky Géza, Keszthelyi Gyula, Kodolányi Gyula, Molnár Gusztáv;  
A románok (6 fő): Stelian Bãlãnescu (Román Demokratikus Kör – NSZK), Mihnea Berindei (Emberi Jogok 
Romániai Ligája), Ariadna Combes, Ion Vianu, Dan Zamfirescu (mindhárman az Emberi Jogok Romániai Ligá-
jától), Mihail Korné (a Lupta elnevezésű emigráns folyóirat igazgatója) 
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ja, hogy a kultúrák, a vallások és hagyományok sokfélesége, mely mindig is erdélyi sajátosság 

volt, megmaradjon. Biztosítani kell mindegyik nemzet jogát az autonóm politikai képviselet-

hez és a kulturális autonómiához. Ezek megvalósítása megköveteli – többek között – a ma-

gyar nyelvű oktatás megszervezését minden fokon, beleértve a kolozsvári magyar egyetem 

visszaállítását is.”301 

A Nyilatkozatot vagy elhallgatta a román sajtó vagy pedig irredentának-hazaárulónak bélye-

gezték az aláírókat. Pedig később többen is csatlakoztak a dokumentumhoz, vállalva annak 

szellemiségét, és ezek közé olyan kiemelkedő személyiségek is tartoztak, mint Eugen Ionesco 

vagy I. Mihály, volt román király. 

Az általunk készített interjúkból kiderült, hogy az Erdély kapcsán kialakul román-magyar 

párbeszéd elindítói között tartják számon Alexandru Cistelecan irodalomkritikust, egyetemi 

tanárt, aki 1993-ban egy esszét közöl a Gazeta de Mureş kulturális lapban302, Provincia ratatã 

(Elvetélt provincia) címmel303. Ebben Cistelecan kifejtette az erdélyi és a regáti románok köz-

ti különbségek egyik meghatározó aspektusát, amelyet Antonescu tábornoknak Aurel Vlad 

miniszterhez írott egyik levelével szemléltetett. Ebben Antonescu kioktatta Vladot, hogy az 

erdélyi románok Nagy-Romániában „vendégek” és „szolgák”, és az ilyen emberek nem ad-

hatnak iránymutatást, és nem kaphatnak vezető szerepet az országban. Ez a vendég-szolga 

metafóra az, amely az erdélyi románság sorsát és helyzetét meghatározta és végigkísérte 

Nagy-Románia megalakulása óta, vallja Cistelecan. A másodrendű állampolgár így kisebb-

ségben marad és frusztrálódik. Erdély ilyen tekintetben hiába akar centrum-térséggé válni, hi-

ába akarja hallatni a hangját a központban, Bukarestben, ha Erdély román társadalma is ebben 

a meghatározottságban él évtizedek óta. 

Erdélynek és egy erdélyi román értelmiségi fájdalmának az egyik legszebb kifejezése 

Cistelecan írása. Ez megadott egy olyan alaphangot, amelyre az elkövetkezendő román-

magyar diskurzus felfűzhetővé vált. Az erdélyiség rekonstruálásának, újraértékelésének igé-

nye artikulálódott Cistelecan írásában, amelyet folytatni és kiteljesíteni volt hivatott néhány 

jelentős értelmiségi szereplő többek között az elemzendő folyóiratokban, diskurzusokban is. 

A Cistelecan által felvetett Erdély-problematika folytatása Molnár Gusztáv tanulmánya, Az 

erdélyi kérdés.304 Ebben Molnár leírta Erdély speciális geopolitikai helyzetét305, amely (a 

                                                
301 Magyar-román Nyilatkozat, avagy a Budapesti Nyilatkozat részlete, közli Takács 1998. 
302 A Pro Európa Liga kiadványa a 90-es évek elején 
303 Cistelecan 1998. (Az Altera leközli az esszét a 9. számában) 
304 Molnár 1997. (Az Altera egy évvel később leközli a 8. számban) 
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huntingtoni elméletre alapozva) különbözik Románia többi részének ezirányú sajátosságaitól. 

Ebből a tételből kiindulva Molnár levezette, hogy az európai integrációs folyamatok kontex-

tusában az országnak és Erdélynek két jövője körvonalazódik. Erdély, mint a Közép-

Európához tartozó térség vagy magával húzza Európába Romániát, és így képes lesz az or-

szág „felemelkedni”, vagy pedig Románia sodorja Erdélyt egy válságövezetbe a failed states-

ek közé. Az első forgatókönyvhöz mindenképpen szükségeltetik egy olyan államszerkezeti re-

form, amely modernizálni képes Romániát, és ehhez a reformhoz Molnár az angolszász 

devolúciós modellt javasolta. A tanulmány nagy felháborodást és vitát kavart, mivel „szinte 

minden, még a legliberálisabb román szakértő is visszautasította Románia föderalizálásának 

vagy devolúciójának azonnali kezdeményezését”.306 A vita a sajtóban is folytatódott, számos 

(az elemzendő diskurzus szempontjából is) releváns személyiség fűzte hozzá gondolatait 

Molnár érveléséhez, például Gabriel Andreescu, Sorin Mitu, Antonela Capelle-Pogãcean. 

Molnár Gusztáv 1999-ben válaszolt a felvetéseikre a Még egyszer az erdélyi kérdésről című 

munkájában307. Ebben az írásában már sokkal részletesebben elemezte a devolúció romániai  

lehetőségeit, de ennek két nagy akadályát látta egyrészt az akkori romániai politikai elit de-

centralizáció-ellenességében, másrészt pedig a teret hódító nacionalizmusban. Következteté-

seiben a politológus kifejtette, hogy Románia esetében valószínűleg a hosszú távú társadalmi 

folyamatok során várhatóak olyan eredmények, amelyek következtében az állam szerkezete 

valós átalakuláson mehet keresztül.308 Ugyanebben az évben Molnár Gusztáv és Gabriel 

Andreescu szerkesztésében napvilágot látott ennek a vitának az anyaga román nyelven, amely 

a vitában résztvevők közeledését és az interetnikus párbeszéd jelentőségének felértékelődését 

jelentette.309 

Az Erdély-központú felvetések sorát gazdagította Sabin Gherman is, a Pro Transilvania Ala-

pítvány elnöke, aki a M-am sãturat de România (Torkig vagyok Romániával) című kiáltványát 

1998. szeptember 16-án tette közzé a Monitorul de Cluj újságban. 

Gherman Erdély és Románia többi része közötti feszültségre figyelmeztetett szarkasztikus, 

humoros stílusban. A hangnemet egy vele készült interjúban úgy kommentálta, hogy azért vá-

lasztotta a kihívó retorikát, mivel Romániában a higgadt nyelvezetnek semmilyen hatása 

                                                                                                                                                   
305 Ezt a gondolatát később Molnár a Provincia folyóiratban bővebben is kifejti egy releváns diskurzust generál-
va a témában. 
306 Grúber 2000. p. 163. 
307 Molnár 1999. 
308 Lásd erről még Grúber 2000. 
309 Molnár Gusztáv – Gabriel Andreescu (ed.) Problema transilvanã. Polirom, Iaşi. 1999. 
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nincs.310 „A komolyságot, eleganciát és fegyelmet, amelyek Erdély jellemzői, elárasztotta a 

’miticaság’, az ordináré balkániság, a tökmag-civilizáció. Romániának esély volt az Erdéllyel 

való egyesülés, hogy megtanuljon valamit annak szervezettségéből, értékrendszeréből. Nem 

így történt: Románia elnyelte Erdélyt (…) torkig vagyok Romániával, Erdélyemet akarom.”311 

A kiáltvány közzététele után Ghermant hazaárulónak bélyegezték és feljelentették nemzetgya-

lázás jogcímmel, ő ennek ellenére a Pro Minoritate Alapítványon keresztül megrendelt egy köz-

vélemény-kutatást, amelynek eredményeként kiderült, hogy az erdélyi románok több mint 55%-a 

pártolná az ország közigazgatási decentralizációját.312 2001 nyarán Gherman bejelentette, hogy 

még abban az évben meg kívánja alakítani az Erdély-Bánság Liga nevű regionális pártot, amely-

nek egyik célja Románia regionális szerkezetének az átalakítása.  

Alexandru Cistelecan, Molnár Gusztáv és Gabriel Andreescu később is jelentős szerepet ját-

szottak az interetnikus párbeszédben, a nagy dialógus-építők táborába tartoztak. Molnár Gusz-

táv 2000-ben alapította a Provincia folyóiratot Cistelecant választva maga mellé társfőszer-

kesztőnek. Gabriel Andreescu, a Román Helsinki Bizottság társelnöke, is fontos szerepet ját-

szott mind az Altera, mind pedig a Provincia életében. Jelenléte a román-magyar párbeszéd-

ben azért is jelentős, mert nem erdélyi, hanem bukaresti román létére csatlakozott az erdélyi 

kérdés tárgyalásához. 

Az interetnikus diskurzusban Sabin Gherman közvetlenül nem vett részt, bár megkereste Molnár 

Gusztávot, és kapcsolatban volt a diskurzus sok résztvevőjével is. Az elemzendő írásokból azon-

ban kitűnik egy ellentét Gherman és a Provincia-csoport tagjai között. A Provincia-csoportnak fel-

rótta, hogy „főbűnük” a magyar állampolgárságú Molnár Gusztáv előtérbe helyezése, holott egy 

román személyiség könnyebben boldogulna egy ilyen kényes ügyben, mint a romániai regiona-

lizmus-regionalizáció, vallotta Gherman.313 

Mint látható, az elemzendő diskurzus vezéregyéniségei a rendszerváltás után azonnal vagy kis 

eltolódással a ’90-es években hallatták hangjukat, és kifejtették álláspontjukat Erdély és az er-

délyiség kapcsán. Ez irányú munkájukat az V. fejezetben elemezzük. 

                                                
310 Sabin Gherman-nal Grúber Károly készített interjút, lásd Grúber 1999. 
311 Grúber 1999. p. 85. (Leközli a teljes szöveget magyarul) 
312 Grúber 2000. 
313 Tófalvi 2002. p. 4. 
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IV. 4. 2. Autonómia-tervek és statútumok a kilencvenes években 

A rendszerváltás utáni autonómia-törekvések az első évtizedben a magyarság értelmiségi és 

politikai berkeiben artikulálódtak. Ezeknek alapjaiként az RMDSZ első két kongresszusa314 

olyan irányelveket és fogalmakat fogadott el, amelyek egy autonómia-koncepció irányába 

mutattak. Megfogalmazták ugyanis a helyi önkormányzati rendszer szükségességét, amely 

biztosítéka lehet a kisebbségi jogok betartásának, és amelynek csúcsszerveként egy kisebbségi 

parlament terve körvonalazódott. Ugyanakkor bevezették a romániai magyarságnak, mint „ál-

lamalkotó tényezőnek” a definícióját, és utalást tettek a személyi és kulturális autonómiára is, 

de csak a „kisebbség autonóm közművelődési intézményhálózatának” kontextusában.315 Vita 

alakult ki továbbá az ún. „társnemzet” fogalmáról, amelynek eredményeként megfogalmazás-

ra került, hogy a magyar közösség Romániában „önálló politikai szubjektum, államalkotó té-

nyező, a román nemzet egyenjogú társa”. Ennek a fogalmi rendszernek a kidolgozása fontos 

lépésnek számított egyrészt azért, mert előkészítette a belső önrendelkezés koncepciójának a 

bevezetését, illetve megteremtette a határon túli autonómia-tervek egyeztetéséhez szükséges 

alapokat.316 

Ezeknek az előmunkálatoknak és az egyéni, egyedi elképzeléseknek később több autonómia-

terv is köszönhető. Ezek között első 1991-ből Szőcs Géza Törvénytervezet a nemzeti, etnikai, 

nyelvi közösségekről és az ezekhez tartozó személyekről című dokumentuma, amelyben javas-

latokat tett Románia alkotmányos téziseinek a kiegészítésére. Szőcs megfogalmazta a „ki-

sebbségek közösségi autonómiájá”-ra vonatkozó észrevételeit, melyek szerint „a kisebbségi 

közösségekhez tartozó személyeknek joguk van az általános törvényes feltételeknek megfele-

lően magán- és politikai szervezetek keretében társulni, és joguk van (…) saját közjogi sze-

mélyiséggel felruházott társadalmi, kulturális és tanügyi kérdésekben önállóan rendelkező in-

tézményeket létesíteni”. Ezt az intézmény-rendszert „működési autonómiák”-nak nevezte.317 

Javaslatot tett továbbá egy Nemzetiségi Minisztérium létrehozására is. A második fejezetben 

lefektette a nemzeti, etnikai, nyelvi közösségeknek és az ezekhez tartozó személyeknek az 

egyéni és kollektív jogait, például az identitáshoz és hagyományőrzéshez való jogot, a szerve-

zetalakítási, egyesülési jogot, a történelmi, kulturális és egyházi műemlékek, valamint a ki-

sebbség által hagyományosan lakott települések megőrzésére vonatkozó jogot, az anyanyelvi 
                                                
314 1990. április 21-22. Nagyvárad és 1991. május 24-26. Marosvásárhely. 
315 Bakk 2004a. p. 40. – A korszak autonómia-törekvéseinek rendszerezésére Bakk Miklós idézett tanulmánya, 
illetve a vele készült interjú adta a vázat. Bakk Miklós, mint az autonómia kérdésnek egyik legkiválóbb szakértő-
je, a problémakör legkomplexebb és legalaposabb képét nyújtotta írásaiban.  
316 Uo. p. 41.  
317 Szőcs Géza 1991-es tervezete: Szőcs 1997. http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf491.pdf 
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oktatáshoz, az anyanyelv közéletben történő használatának a jogát. Elméleti aspektusból 

Szőcs koncepciója előremutató, mert megfogalmazta az elvet, miszerint az autonómia közjogi 

testületek révén valósulhat meg, és ezek a kisebbség közössége által választott testületek dol-

gozhatják ki az autonómia-statútumokat.318 

Az 1991. december 8-án életbe lépett új romániai alkotmány megváltoztatta azokat a jogi ke-

reteket, amelyeken belül az autonómia kérdése értelmezhetővé vált. Miközben az RMDSZ-en 

belül az autonómia-problematika is leképezte a párton belüli nézeteltéréseket, az RMDSZ 

Küldöttek Országos Tanácsának Kolozsvári Nyilatkozata (1992 októberében) bevezette a bel-

ső önrendelkezés elvét a diskurzusba. Erre az elvre építette Csapó József az autonómia-

tervezetét 1992-ban. 

Csapó József Memorandum tervezet a romániai magyar nemzeti közösség belső önrendelke-

zéséről című dokumentuma abból indult ki, hogy „Románia szuverén, független, egységes és 

oszthatatlan állam”. Ezzel megteremtette az alaphangot, amely egyértelműsítette, hogy az au-

tonómia-terv semmilyen veszélyt nem jelent Románia egységes nemzetállami létére. Csapó 

írásában bevezette a politikai szubjektum és a személyi autonómia fogalmát az erdélyi magyar 

kisebbség kontextusába: „a nemzeti kisebbségek, nemzeti közösségek, elnyerhetik a politikai 

szubjektum minőséget és a személyi autonómiához való jogot. Ez a jog kiterjed az Alkotmány 

által meghatározott, közjogi személyiséggel rendelkező saját intézmények létrehozására.”319 

A tervezet nem vált az RMDSZ hivatalos dokumentumává, és hibái közé sorolható, hogy nem 

utalt az elképzelésnek a romániai jogrendbe való beillesztési lehetőségeire, ezért támadhatóvá 

vált.320 

Az autonómia-koncepciók sorát az RMDSZ 1993-as törvénytervezete folytatta, amely 

„nemzeti kisebbség”-ként és „autonóm közösség”-ként definiálta a romániai magyarokat (és 

más kisebbségeket).321  A javaslat egyaránt tartalmazta a párt által megfogalmazott egyéni ki-

sebbségi és az autonómiák kialakítása esetén gyakorlandó közösségi jogokat is. 

Fontos megjegyezni, hogy a törvénytervezet a belső önrendelkezés elvére is épített, amely vé-

leményük szerint „az autonómiák különböző formáiban nyilvánul meg”. A törvénytervezet 

háromfajta autonómia-típust különböztetett meg: 

                                                
318 Bakk 2004a. 
319 Csapó 1992-es tervezete: Csapó 2003. http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf492.pdf 
320 Bakk 2004a. 
321 Törvény a nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről – 1993-as tervezet (1997) 
http://www.hhrf.org/magyarkisebbseg/9701/m970129.htm  
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1. A személyi autonómiát: amelynek keretében a „rendelkező közösséget önigazgatási és e 

körben sajátos döntési és végrehajtási jog illeti meg az oktatás, a kultúra, a közélet, a szociális 

tevékenység és a tájékoztatás terén”322;  

2. A helyi önigazgatási autonómiát: amelyet biztosítani kell minden közigazgatási egységben, 

ahol a nemzeti kisebbségekhez vagy autonóm közösségekhez tartozóak többségben vannak; 

3. A regionális autonómiát: amely területi alapon működve a helyi önigazgatási autonómiák 

társulásaiként jön létre, és ahol az autonóm közösségek anyanyelvét hivatalos nyelvként kell 

elismerni.323 

Az egyéni autonómia-koncepciók közé tartozik Szilágyi N. Sándor alternatívája, amelyben a 

nyelvész professzor az előbb elemzett RMDSZ-tervvel szemben fogalmazta meg álláspontját. 

A Törvény a nemzeti identitással kapcsolatos jogokról és a nemzeti közösségek méltányos és 

harmonikus együttéléséről című dokumentumban Szilágyi kritizálta a magyar párt javaslatát, 

mivel az elfogadta Románia egységes nemzetállam-modelljét. Munkájában a professzor a 

nemzetet politikai nemzetként határozta meg, amely ún. „nemzeti közösségeket” foglal magá-

ban, illetve olyan állampolgárokat, amelyek ilyen nemzeti közösségeken kívül élnek. A kö-

zösségek identitásához kapcsolódó jogokat területi és számbeli szempontok mentén kívánta 

biztosítani. A Szilágyi által készített dokumentumban vegyülnek egy sajátos nyelvtörvényi és 

egy kisebbségi törvényi szabályozás aspektusai, elemei.324 

A következő korszakot az autonómia-statútumok fémjelezték. Ezeknek a megfogalmazása 

azért volt fontos, mert előremutató jellegük mellett kiegészítették, és teljessé tették a törvény-

tervezeteket. Az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa 1994 októberében egy bizottságot 

hozott létre, amely az autonómia-statútumok megfogalmazásával lett megbízva. A bizottság a 

statútum alapjaként Csapó Józsefnek a már létező három tervezetét325 fogadta el. A bizottság 

munkáját sok vita kísérte. Egyrészt tagjai úgy gondolták, hogy az egyes autonómia-formák 

nem különülnek el egymástól határozottan a Csapó-javaslatban, de ezt a problémát a bizottság 

teljesen nem orvosolta. A személyi autonómia kapcsán bevezettek egy ún. katasztert (nemze-

tiségi névjegyzéket), amely által biztosítva látták a szabad identitásválasztás alapján történő 

felvételt a közösségbe. A bizottság munkájáról és belső feszültségeiről (sőt a vélemények tö-

résvonalairól) Bakk Miklós a következőképpen számolt be: „két szemlélet vitája bontakozott 

ki: az egyik a Csapó-tervezetek alapjaként egyfajta ’természetjogi’ álláspontot közvetített, 
                                                
322 Uo. http://www.hhrf.org/magyarkisebbseg/9701/m970129.htm 
323 Az RMDSZ ezirányú munkájáról és a tervezetről lásd még Andreescu-Stan-Weber 1997. 
 
324 Bakk 2004a. 
325 1. A romániai magyar nemzeti közösség személyi elvű autonómia statútuma; 2. A sajátos státusú helyi ön-
kormányzat statútuma; 3. Regionális autonómia statútuma. 
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amely szerint az autonómia feltétlen jog, amely a belső önrendelkezés éthosza alapján képvi-

selendő; a másik szerint az autonómia az erdélyi magyar nemzeti közösség fennmaradásának 

legmegfelelőbb kerete, amely azonban nem jogokra, hanem egyeztetések hosszasabb folya-

matával, az intézményi megoldások minél pontosabb körvonalazásával alakítható ki”326. A 

Csapó-csoporttal szemben fellépő másik álláspontot Bakk Miklós, Bodó Barna és Varga Atti-

la képviselték. A bizottság vitái, valamint a politikusok és szakemberek közötti feszültségek 

megnehezítették a döntések meghozatalát a statútumok ügyében, de végül az RMDSZ Politi-

kai Főosztálya arra a konszenzusra jutott, hogy több tervezetet terjeszt a döntéshozók elé: 

- a Csapó-tervezet bizottság által módosított változatát; 

- Szilágyi N. Sándor átdolgozott javaslatát; 

- Bakk Miklós, Bodó Barna és Szász Alpár Zoltán által elkészített A romániai magyar nemzeti 

közösség személyi elvű autonómiájának statútumát; 

- Bakk Miklós Törvénytervezet a személyi elvű önkormányzatról dokumentumát. 

Ez utóbbi két tervezet tekintetében Bakk Miklós összegző munkája megfogalmazta, hogy 

ezek mindegyike az autonómia hatáskörébe utalta a művelődés, oktatás és tájékoztatás intéz-

ményrendszerét, valamint tartalmazták azt a kitételt, hogy „az önkormányzat döntéshozó tes-

tületeinek megválasztása (…) titkos és közvetlen választásokon”327 dőlhet el, és ezen válasz-

tásokat a már említett nemzeti kataszter alapján rendezik. A kataszterben számon tartott sze-

mélyek jogosultak a választásra, és a választást egy szavazókártya birtokában gyakorolhatják. 

Mindkét tervezet kitér az autonómia és az állami intézmények viszonyára, néhány eljárást tar-

talmazva, illetve a törvényességi felügyeletet az alkotmány-, illetve a közigazgatási bíróságra 

ruházva.328 

1995-ben még napvilágot látott egy Székelyföld speciális helyzetét érintő és azt rendezni 

szándékozó tervezet Csapó József tollából, amelynek megírását a Székelyföldi Egyeztető Ta-

nács szorgalmazta. A Székelyföld autonómia-statútuma jogi személyiséggel rendelkező auto-

nóm régiónak nevezte Székelyföldet, ahol a magyar nyelv hivatalos nyelvként lenne elismer-

ve a román mellett. A régió intézményeiként Csapó az Önkormányzati Tanácsot és Bizottsá-

got, valamint a Székelyföld Elnökét nevezte meg, de tervbe vett egy intézményi struktúrát 

széki, illetve települési szinten is (18. szakasz). A statútum részletesen szabályozza az intéz-

                                                
326 Bakk 2004a. p. 46-47. 
327 Bakk 2004a. p. 47. 
328 Lásd: Bodó-Szász-Bakk 1995, Bakk 1995, Bakk 2004a. 
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ményrendszeri hatásköröket, valamint az állam és a régió kapcsolatát. Ez utóbbi kérdésében a 

kormánybiztos töltene be jelentős funkciót, aki a törvényességi felügyeletet látná el.329 

1996-ban az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa még megbízott egy szakmai testületet a 

Bodó-Szász-Bakk-féle statútum-tervezet átdolgozására, pontosítására, de a grémium munkája 

elmaradt. 

Az autonómia kérdése majd csak 2003-ban került ismét napirendre a magyar párt, illetve az 

akkor alternatívaként megjelenő más magyar politikai szerveződések munkájában. Az akkori 

tervek egy része azonban már egy jelentős paradigmaváltás mentén haladtak, az autonómia 

kérdését egy szélesebb körű, az egész államot érintő regionalizációs modellben helyezték el. 

Ezért ezekkel egy következő alfejezetben foglalkozunk. 

Jelentős előrelépésnek tűnt az autonómia problematikáját tekintve 2009-ben a megalakult Er-

délyi Magyar Egyeztető Fórum, amely az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) együttműködése révén jött létre. A Fórum megalakított egy autonómia-bizottságot, 

amelynek két társelnöke volt: Márton Árpád az RMDSZ, valamint Bakk Miklós az EMNT ré-

széről.330 A bizottság tervbe vette egy autonómiáról szóló szótár készítését is, amely először 

magyar értelmező szótár lenne, majd egy román-magyar szótárrá is kibővülhetne. Az autonó-

mia-bizottság munkája viszont az elmúlt időszakban alig haladt előre, ennek következtében 

Bakk Miklós 2010 februárjában lemondott a bizottságban betöltött társelnöki tisztségéről.331 

Az autonómia erdélyi magyarság általi felvetését elemezve Bakk Miklós „alapvető stratégiai 

hibá”-nak tartotta azt, hogy az autonómia napirendre tűzését nem közvetlenül a rendszerváltás 

után fogalmazta meg az erdélyi magyar társadalom, mert egy rendszerváltás körülményei ide-

ális helyzetet teremtenek az autonómia kivívásának. A rendszerváltás pillanatában azonban 

erre nem volt felkészülve sem az erdélyi magyar közösség, sem a romániai társadalom egésze. 

A később színtérre lépő autonómia-programokkal kapcsolatban fellépő román politikai reak-

ciókat sajátos „román modellként” értékeli Bakk, kiemelve annak határozatlanságát, straté-

giai koncepció-hiányát.332 Bodó Barna az autonómiával kapcsolatban a félelmet emeli ki, mint 

a fogalomról való diskurzus egyik alapelemét: „a félelem minden szereplőt áthat, függetlenül 

attól, hogy a többségi, illetve a kisebbségi oldalon áll”. E félelem leküzdésében azonban fon-

tos szerepet kap a megértés, amelynek előfeltétele a „közös nyelv, amely mindkét fél számára 
                                                
329 Csapó 1995. 
330 Lásd: Januárban tartja első ülését a Kulturális Autonómia Tanács - Kitekintő.hu 2009. szeptember 27. 
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2009/09/27/januarban_tartja_els_uleset_a_kulturalis_autonomia_tanacs 
331 Lásd a Háromszék napilap 2010. febrár 22-iki információját: Bakk Miklós visszavonul az autonómia-
bizottságból. 
http://www.3szek.ro/load/cikk/26794/Bakk%20Mikl%C3%B3s%20visszavonul%20az%20auton%C3%B3miabi
zotts%C3%A1gb%C3%B3l 
332 Bakk 2004c. 
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ugyanazon jelentést hordozza”.333 A közös nyelv kialakításának véleményünk szerint hathatós 

eszköze lehet a tervbe vett autonómia-szótár is. 

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a rendszerváltás utáni évtized bővelkedett az autonó-

mia-koncepciókban, de csak az erdélyi magyarság részéről találunk kísérleteket, terveket, 

ezeket pedig alapvetően a kisebbségi léthelyzetből kiindulva és annak orvoslására készítették. 

A magyar közösségen belül sem találunk egyértelmű konszenzust még ebben az időszakban 

az autonómia kapcsán. Ennek ellenére ez az első évtized egy meghatározó munkafolyamat 

időszaka volt, amikor az autonómiához kapcsolódó alapfogalmak és a kisebbségi törekvések 

skálája kirajzolódtak. 

IV. 4. 3. Regionalizációs folyamatok és javaslatok  

Ebben az alfejezetben kitérünk a romániai regionalizációs folyamatra, annak törvényi hátteré-

re és néhány olyan regionalizációs tervezetre, amelyek az ezredforduló után születtek Romá-

niában. 

IV. 4. 3. 1.  A román regionalizációs folyamat rövid áttekintése 

Amint arra már kitértünk, Románia, eddigi nem túl hosszú nemzetállami megléte óta, kemény 

harcot vív az egymástól oly elkülönülő országrészek egybeszervezésére és egyneműsítésére, 

de kevés sikerrel. Az etnikailag is sokszínű országban a különböző gazdaságpolitikák csak 

alig módosították a hagyományos térszerkezetet. Az iparosítás hatására a területi különbségek 

ugyan mérséklődtek valamelyest, de a fejlett és elmaradott régiók térségi eloszlása változatlan 

maradt.334  

Az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatában az országnak szembe kellett néznie egy 

hathatós regionális politika kialakításának kényszerével, melynek következményeképpen újra 

kellett gondolnia az ország területi felosztását is. A dán Rambøll tanácsadó csoport 1990 és 

1994 között vizsgálta a romániai területi különbségeket és a területi fejlődés problémáit, 

amelynek következményeként megszületett az erre vonatkozó ún. Zöld könyv. Ez összefog-

lalta az észlelt problémákat, a térszerkezet helyzetét és javaslatokat fogalmazott meg egy 

regionalizációs folyamat elindítására. (Megjegyzendő, hogy a Rambøll tanácsadó csoportot 

azzal egyidőben kérte fel a Vãcãroiu-kormány a problémák feltérképezésére, hogy meneszti a 

Szatmár és Máramaros megyék elöljáróit, miután azok aláírták a Kárpátok Eurorégió létrejöt-

                                                
333 Bodó 2004. p. 68, 70. 
334 Horváth 2003b. 
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tére vonatkozó szándéknyilatkozatot.) Az országban a 90-es évek második felétől hangsúlyt 

kaptak az előcsatlakozási alapokból várható források. Például az első PHARE-program, mely 

kifejezetten a romániai regionális politikát készítette elő és segítette kibontakozni, két évig 

tartott 1996. február 1. és 1998. január 31. között.335 

A romániai régiófejlesztés alapjait a 151/1998-as törvény fektette le, amely utat nyithatott 

volna a decentralizált fejlesztéseknek, hiszen intézményeket hozott létre és fejlesztési tértípu-

sokat határozott meg. Ennek köszönhetően Romániában elindult az a regionalizációs folyamat 

is, amely létrehozta az Európai Uniós NUTS II. szintnek megfelelő régiókat. Összesen nyolc 

fejlesztési régiót határoltak le, melyek közül hét több megyét átfogó területi egység, egy pedig 

a fővárost, Bukarestet és az őt körülvevő agglomerációnak számító ún. Ilfov megyét tartal-

mazza. A fejlesztési régiók nem közigazgatási régiók, és nincs jogi személyiségük. A 7. ábrán 

láthatóak a régióhatárok, a számok pedig a következő régió-elnevezéseket fedik:  

1. Észak-keleti régió, (Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bakó, Vaslui megyék) 

2. Dél-keleti régió, (Vrancea, Galaţi, Buzãu, Brãila, Konstanca megyék); 

3. Déli régió, (Ialomiţa, Cãlãraşi, Prahova, Dímboviţa, Giurgiu, Teleorman, Argeşi me-

gyék); 

4. Dél-nyugati régió, (Gorj, Vãlcea, Olt, Mehedinţi, Dolj megyék); 

5. Nyugati régió, (Hunyad, Arad, Temes, Kárán-Szebes megyék); 

6. Észak-nyugati régió, (Bihar, Szatmár, Szilágy, Kolozs, Máramaros, Beszterce-Naszód 

megyék); 

7. Közép-régió, (Fehér, Maros, Szeben, Brassó, Hargita, Kovászna megyék); 

8. Bukarest-Ilfov régió, (a főváros és agglomerációja). 

                                                
335 Bodó 2003b. 
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7. Ábra: Románia fejlesztési régiói 1998-tól napjainkig: 

 

Forrás: Bodó 2003b, p. 57. 

Az intézmények tekintetében központi szinten létrehozták a Nemzeti Regionális Fejlesztési 

Tanácsot (Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionalã), amelynek elnöke a miniszterel-

nök volt, és amely egyebek mellett fel volt hatalmazva arra, hogy jóváhagyja a Nemzeti Regi-

onális Fejlesztési Stratégiát, a Nemzeti Regionális Fejlesztési Programot, valamint a Nemzeti 

Regionális Fejlesztési Alapból fizetendő finanszírozási prioritásokat. A Tanács végrehajtó 

szerve a Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügynökség (Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare 

Regionalã) volt. Regionális szinten létrehozták a Regionális Fejlesztési Tanácsokat (Consilii 

pentru Dezvoltare Regionalã), amelyek többek között a saját régiójuk tekintetében meghatá-

rozzák a térség fejlesztési stratégiáját és programjait, engedélyezik a regionális fejlesztési pro-

jekteket, valamint jóváhagyják a Regionális Fejlesztési Alapból származó, a különböző régi-

ókra lebontott pénzösszegek felhasználását. A Regionális Fejlesztési Tanácsok mellett végre-

hajtó szervként megalkották a Regionális Fejlesztési Ügynökséget. Ezek az intézmények dol-

gozzák ki és kivitelezik az egyes régiók programdokumentumait. 336 

A 151/1998-as törvényt 2000-ben a 268-as számú sürgősségi kormányrendelettel módosítot-

ták (a választások után), módosítva az intézményrendszert, de egyben kilúgozva a törvény lé-

                                                
336 Legea nr. 151 din 07.15.1998 privind dezvoltarea regionalã în România  
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nyegét is. Megszűntették a Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügynökséget, hatáskörét a Gazda-

sági Előrejelzési és Fejlesztési Minisztériumra testálták. Ugyanakkor maga a Nemzeti Regio-

nális Fejlesztési Tanács is sokáig csak formálisan létezett, és gyakorlatilag nem működött. Így 

országos szinten a Gazdasági Előrejelzési és Fejlesztési Minisztérium maradt egy ideig a re-

gionális politikáért felelős intézmény.337 

Az alaposabb átalakításra az európai csatlakozási folyamatok előrehaladásával a 2004. június 

28-án elfogadott 315-ös törvény keretében került sor.338 Ez a törvény részletezi az intézményi 

változásokat és kompetenciákat, valamint a regionális politika célkitűzéseit. Legutóbb a leg-

fontosabb intézményi módosításra 2009-ben került sor (a 115/2009-es kormányrendelet által), 

amikor létrehozták a Régiófejlesztés és Turizmus Minisztériumot, amely azóta a regionális 

politikáért felelős kormányzati szerv. 

A kérdés viszont adott: tiszteletben tartják-e Románia sajátosságait az így kialakított régiók? 

Vagy csak közigazgatási egységeket tiszteletben tartó fejlesztési téregységek csupán? Tükröz-

e a romániai regionalizációs folyamat valódi regionális szemléletváltást, lehet-e paradigma-

váltónak tekinteni? 

„A régió nem a ki tud lehetetlenebbet mondani jegyében zajló regionális játék. A régió élő 

struktúra, helyi hálózatokkal, vonzásközpontokkal, amelyek gazdasági, kulturális vonatkozás-

ban meghatározzák a lokalitás működését. A régió nem puszta adat vagy statisztikai halmaz, a 

régió térszerkezet, amelyet az idők során vonzások és taszítások alakítottak ki, illetve olyanná, 

amilyen. A régió sorsok összegezése.”339 

Románia ilyen szerves összegződésekben gazdag ország. De a regionalizációs folyamatokat 

kísérő szakmai és értelmiségi polémiákból és diskurzusokból az tűnik ki, hogy ezek e folya-

mat során eddig kiaknázatlanok maradtak340, vagyis a román regionalizációs folyamatok nem 

tisztelték az országban adott regionalizmus sajátosságai, és nem hajtottak végre valós decent-

ralizációt. Minden aktus, amely a regionalizációs folyamatot alakította, csak és kizárólag az 

Európai Uniós kényszer hatására jött létre, és annak a minimumkövetelményeit teljesítette. A 

szakirodalom paradoxonnak nevezi Romániában a decentralizálástól való félelmet: „A regio-

nális paradoxon abban rejlik, hogy a jelenlegi: ’Románia egységes nemzetállam’ alaphipotézis 

és az ország erős regionális sajátosságainak léte (evidenciája) összeegyeztethetetlennek tűnik. 

                                                
337 Forumul central-european… 2004, Horváth-Veress 2003, Lakatos 2004. 
338 Lege nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România 
339 Bodó 2003a. 
340 Erről az elemzendő diskurzus is jelentős számú adalékot szolgáltat, de ide sorolható a Magyar Kisebbség c. 
folyóirat 2003/1-es száma is, amelyben erdélyi és magyaroszági magyar szakemberek vélemyényei találkoznak. 
Ez utóbbi kísérlet azonban nélkülözi az interetnicizmust. 
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Az ellentmondás forrása abból az illúzióból táplálkozik, mely szerint: az egység a különböző-

ségek hiányát jelenti.”341  

A paradoxon feloldása a jelenlegi rendszer teljes átalakulását kell jelentenie, vagyis a román 

regionalizáción belül is paradigmaváltást kell végrehajtani.  

IV. 4. 3. 2. Regionalizációs tervek az ezredforduló után 

A román regionalizációs folyamatoknak nem csupán a kritikája fogalmazódott meg a szakiro-

dalomban és szaksajtóban, hanem olyan tervek is születtek, amelyek alternatívákat adtak a pa-

radigmaváltásra. Az első ilyen terv az ún. Kerettörvény a régiókról, amely 2003-ban szüle-

tett egy Bakk Miklós által vezetett munkacsoport keze alatt. A munkacsoport létrehozása ösz-

szefüggött az RMDSZ belső politikai krízisével, amely a Szatmárnémetiben 2003. elején tar-

tott pártkongresszuson vált végérvényesen nyilvánvalóvá. Ennek hatására alakult meg az Er-

délyi Magyar Nemzeti Tanács, amely céljául tűzte ki az autonómia kérdésének újbóli felélesz-

tését, immár egy regionalizációs keretben. Az így felállított munkacsoport tagjai: Bakk Mik-

lós, Bodó Barna, Borbély Imre, Gál Kinga, Székely István, Fórika Éva, Kovács Péter (ma-

gyarországi jogász) és Komlóssy József (Svájcban élő szakember) voltak.342 

A kerettörvény egy autonómia-csomagterv része volt, mely lefektetett egy széleskörű, az 

egész országot érintő és valós decentralizációt ígérő regionalizációs tervet, ezen belül pedig 

megalapozta Székelyföld autonómiájának a lehetőségét is. Ez egy merőben újfajta megközelí-

tést jelentett, hiszen a terv az autonómiát egy szélesebb körű regionalizációs modellen belül 

alkalmazná egyfajta aszimmetrikus regionalizációt eredményezve, melynek vannak Nyugat-

Európában is hagyományai (lásd Spanyolország, Olaszország). A Bakk Miklós és munkatár-

sai által készített törvény-tervezet preambuluma többek között kitért és alapozott Románia 

nemzetközi kihívásaira: az EU-hoz való csatlakozási folyamatra (ezen belül kiemelve a régiók 

szerepét és jelentőségét), valamint az Európa Tanács 2003-ban elfogadott 1334-es számú ha-

tározatára, amely Az autonóm régiók pozitív tapasztalata, mint konfliktusmegoldást sugalma-

zó ihletforrás Európában (Gross jelentés) címet viseli (erre a nagy jelentőségű dokumentumra 

kitértünk az autonómiáról szóló elméleti részben is). A modellre bevallottan hatott a Provin-

cia-csoport által kidolgozott Memorandum is, amelyről a V. 5. fejezetben részletesen is kité-

rünk.343 

                                                
341 Kolumbán 2003. p. 64. 
342 A munkacsoport kialakulásának hátteréről lásd: Bakk 2004b. 
343 Erről Bakk Miklós vall az Altera 2004/24-es számában közölt Geneza unui proiect című írásban, amelyben a 
Kerettörvény létrehozásának körülményeiről és utóéletéről számol be (pp. 84-88), illetve lásd Bakk 2003. 
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A hét részből álló tervezet első része igyekezett megfogalmazni egy releváns régió-definíciót, 

amelyben a szubszidiaritás elve messzemenően érvényesül. A régió eszerint: 

„… választott testületeken keresztül politikai önkormányzattal van felruházva, 

– jogállását, identitását, hatalmát és szervezeti struktúráját az alkotmány és jelen törvény ga-

rantálja, 

– státusa nem változtatható meg anélkül, hogy vele ne konzultáljanak,  

– saját önkormányzati törvényt alkothat, amely a legmagasabb szinten részét képezi az állam 

törvényes rendjének és legalább szervezetét és hatalmait megállapítja”.344 

A régiók specifikumait tiszteletben tartva fontosnak tartották szabályozni, hogy a régiók kü-

lönböző belső intézményi struktúrával is rendelkezhetnek a demokratikus döntéshozatal érde-

kében, valamint saját maguk biztosítják az adminisztrációt, pénzügyi forrásokat, és a régiók 

döntenek saját szimbólumaikról is. 

A tervezet bevezetett egy speciális régió-fogalmat is, melyet később a Székelyföldre alkalma-

zott. Ezt a térség-típust különleges jogállású régiónak nevezi: „Az ország lakosságának több-

ségétől eltérő, sajátos kultúrával és intézményi hagyományokkal rendelkező regionális közös-

ségek különleges jogállású, a jelenlegi kerettörvénybe foglaltaktól eltérő hatáskörökkel ren-

delkező régiót a parlament által elfogadott különtörvény és a parlament által megerősített sta-

tútum alapján kaphatnak.”345  

A második rész pontosan leírta a különböző hatásköröket, kitérve azokra, amelyek az állam-

nál maradnak, azokra amelyeket a régiók kapnának, illetve az átruházott és megosztott hatás-

körökre. Az alábbi, 8. táblázat összefoglaló jelleggel tartalmazza az előbb felsorolt hatáskörö-

ket és azok megoszlását a régió és az állam között: 

                                                
344 Bakk 2004d. pp. 236-237. 
345 Uo. p. 237. I/2. cikkely 
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8. Táblázat: Az állami, a regionális és az átruházott/megosztott tervezett hatáskörök (Bakk és 

munkatársai 2003)  

Állami hatáskörök A régiók feladatköre és jogosítványai Átruházott és megosztott hatás-

körök 

- honvédelem; 

- nemzetbiztonság; 

- az államháztartás rend-

jének kialakítása; 

- vámrendszer; 

- külügy, kivéve a régiók 

EU-n belüli kapcsolat-

rendszerét; 

- pénzügyek, monetáris 

politika; 

- országos parlamenti vá-

lasztások szabályozása és 

megszervezése; 

- a közlekedés és a kom-

munikáció keretszabályo-

zása. 

- területfejlesztés és -rendezés, tájvédelem; 

- gazdasági fejlesztés; 

- vízgazdálkodás; 

- bányajog, bányakitermelés, az altalaj kutatá-

sa; 

- oktatás- és művelődéspolitika, oktatási és 

művelődési intézmények fenntartása; 

- képzés, szakképzés és felnőttképzés; 

- történelmi emlékhelyek létesítése és fenntar-

tása; 

- szociálpolitika, jóléti intézmények rendje; 

- lakáspolitika; 

- foglalkoztatáspolitika; 

- idegenforgalom; 

- a régió hivatalai és személyzete; 

- a köztisztviselők kollektív szerződése a köz-

tisztviselők jogállásáról 

szóló törvény tiszteletben tartásával; 

- a községek területi elhatárolása; 

- tűzoltás, mentőszolgálat, katasztrófa-

elhárítás; 

- közbiztonság; 

- regionális szintű közmunkák; 

- mező- és erdőgazdálkodás; 

- közutak, közlekedés, helyi kommunikáció; 

- vadászat és halászat; 

- regionális adópolitika kialakítása, regionális 

adók kirovása; 

- parlamenti és önkormányzati választások le-

bonyolítása 

- környezetvédelem; 

- közérdekből történő kisajátítás; 

- út- és vasúthálózatok kialakítása 

és üzemeltetése. 

Forrás: Bakk 2004d. pp. 238-239. alapján saját szerkesztés 

A tervezet kitért a régiók etnikai összetételére és az ebből fakadó nyelvi jogokra is, és 10%-

ban jelölte ki azt a határt, ami feletti nemzetiségi számarány esetében az illető etnikum nyelve 

a román mellett nyilvános használatot kap. 
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A harmadik részben a régió intézményrendszerét vázolták föl, mely alapjaiban a regionális 

közgyűlésből, a regionális bizottságból és a régió elnökéből állna. Ezen szervek hatásköreit is 

külön részletezték. A negyedik rész az állam és a régió kapcsolatával foglalkozik, megnevez-

ve egy prefektusi pozíciót, amely kapocsként működne a központ és az alsóbb területi szint 

között. A prefektus hatásköre a következő kérdéskörökre terjedne ki: az egyeztető tárgyalások 

kezdeményezése, és ezek levezetése, az alkotmányossági szempontok véleményezése, állam-

elnöki vétó esetén képviseli az elnök nézeteit a régió közgyűlésében, törvényességi kifogás 

esetén az adott határozat vagy rendelet közigazgatási bíróságon való felülvizsgálatát kezde-

ményezheti, akárcsak a közgyűlés feloszlatását is akár, ha erre jogalapot talál.  

Az ötödik rész a régió által kibocsátott jogszabályok és rendelkezések felülvizsgálatával és 

közzétételének lehetőségével foglalkozik. A hatodik rész a régió köz- és magánvagyonáról il-

letve pénzügyeiről szól. Ennek értelmében a régió vagyonát köz- és magánvagyonra osztják. 

Közjavaknak minősülnek azok a javak, amelyek „regionális közérdeket szolgálnak, illetve re-

gionális kihasználtságúak, a régió területén találhatók, nem alkotják valamely helyi – községi, 

városi, municípiumi vagy megyei – önkormányzat tulajdonát, és országos közérdek vagy 

nemzetvédelmi szempont nem indokolja ezek állami közvagyonba való sorolását”.346 

A régió magánvagyonát pedig „olyan ingó- és ingatlan vagyontárgyak alkotják, amelyek pol-

gári forgalomból és más, törvények által előírt úton kerültek és kerülnek a régió tulajdoná-

ba”347. A pénzügyeket tekintve a tervezet szerint a beszedett adók 60%-a maradna a régió 

költségvetésében, 20%-a a központi költségvetést gazdagítaná, a maradék 20% pedig egy 

újonnan létrehozandó országos ún. Szolidaritási Alap bevétele lenne. Ez az új alap a régiók 

fejlettségbeli különbségeinek mérséklését célozná meg. A régió saját bevételei mellett a kor-

mányzat a régió által gyakorolt hatáskörök érdekében adhat pénzalapokat. 

A régiókról szóló kerettörvény tervezet kiegészült még két dokumentummal, melyek közül az 

egyik a Székelyföld különleges jogállású régió létrehozásáról szóló törvénytervezet, illetve a 

Székelyföld különleges jogállású régió autonómiájának statútum-tervezete. Ezen két, csak a 

Székelyföldre, és annak speciális jogállására koncentráló tervezet alapjaiban körülírta a Szé-

kelyföld területi autonómiáját, az ott élő magyarok számára egy speciális, etnikai elven alapu-

ló autonómia-koncepció mentén. 

A Bakk Miklós által vezetett munkacsoport új szemlélete ütközött az időközben párhuzamo-

san létrehozott Székely Nemzeti Tanács autonómia-koncepciójával, amely nem volt más, mint 

                                                
346 Uo. p. 244. 
347 Uo. 



 141

az 1995-ben Csapó József Bihar megyei szenátor által kidolgozott tervezet újraélesztése. A 

Székely Nemzeti Tanács nem tartotta a Bakk-féle Kerettörvény tervezetet és Székelyföld-

koncepciót elégségesnek ahhoz, hogy a székelység ügyét szolgálja. Így az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács a Csapó-variáns elfogadása mellett döntött, és azt terjesztette az RMDSZ is 

2004 februárjában a romániai Parlament elé. A tervezetet a parlament ugyanezen év márciu-

sának végén elutasította.348 

A 2003-ban ismét felvetett autonómia-terveknek a visszhangja és értelmezési lehetőségei a 

Magyar Kisebbség 2004/1-2. számában csapódtak le.349 Bakk Miklós a folyóiratban közölt ta-

nulmányában megkísérelte elkészíteni az 1989 óta eltelt időszak autonómia-koncepcióinak 

mérlegét. A 2003-ban lezajlott autonómia-vita konklúziójaként pedig a két szembehelyezett 

terv közötti különbséget abban látta, hogy amíg „a Székely Nemzeti Tanács tervezete a válto-

zatlan román nemzetállammal szemben egy változatlan autonómia-tervezetet állít, addig a 

szakértői csoport által kidolgozott tervezet számol az integrációs folyamatba került román ál-

lam regionális átszervezésével, s ezt az autonómia kivívásával konvergens folyamatnak tekin-

ti.”350 A Bakk-modell tehát paradigmaváltó. Ennek a modellnek a gyakorlatba ültetését találta 

leginkább végrehajthatónak és a román politika számára leginkább „eladhatónak” Kántor Zol-

tán és Majtényi Balázs is351. A.  Gergely András szintén „a nagyobb léptékű, regionális di-

menziókban” való gondolkodás mellett voksolva Bakk Miklós tervezetét tartotta megfele-

lőbbnek, de rámutat a regionalizmus, a helyi sajátosságok figyelembe vételének jelentőségére, 

amelyet semmilyen regionalizációs terv nem veszthet szem elől.352Vizi Balázs arra figyelmez-

tet, hogy tévhit lehet az európai uniós csatlakozástól azt várni, hogy mint egy „erős külső 

megfelelési kényszer”353 majd nyomást gyakorol Romániára az autonómia tekintetében is, il-

letve hangsúlyozza, hogy „Az Unió számára a jószomszédi kapcsolatok (akár tagjelölt állam-

ról legyen szó, akár tagállamról) és a politikai stabilitás sokkal fontosabbak, nagyobb jelentő-

ségűek, mint a kisebbségi jogok legmagasabb szintű biztosítása”354.  

Győri Szabó Róbert az Erdélyben élő magyarság szempontjából egy kombinált autonómia-

megoldást tartana a legmegfelelőbbnek, így kielégítve a szórványban és a tömbben élő ma-
                                                
348 Alexandru Cistelecan Bakk tervét, bár hiánypótlónak tartotta, mégis a bürokrácia fenntartásának és egy költ-
séges modellnek tekintette, miközben a reformoktól a polgárok költségcsökkenést várnak. Cistelecan 2004. 
349 A folyóirat ezen száma leközli a Bakk-féle 2003-as regionalizációs tervezet szövegét is. A vitát teljes egészé-
ben nem szándékozunk bemutatni, egyrészt terjedelmi okok miatt, másrészt azért, mert csupán magyarok képvi-
seltetik benne magukat. A vita azonban azt mutatja, hogy a magyar-magyar párbeszéd sem mentes a félreértések-
től vagy az egyet nem értéstől. Néhány hozzászóló gondolatát azonban szükségszerűnek érezzük összefoglalni. 
350 Bakk 2004a. p. 54. 
351 Kántor-Majtényi 2004. 
352 A. Gergely 2004. p. 127. 
353 Vizi 2004. p. 227. 
354 Uo. p. 231. 
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gyarság igényeit is: „a bonyolult helyzetnek szükségszerűen egy többrétegű, részelemeiben a 

már működő európai mintákra bátran építő, ám egészében egyedi és új modell, a személyi, te-

rületi, helyi-közigazgatási és regionális elven szerveződő autonómia-formák kombinálása je-

lentheti az optimális megoldást.”355 Ugyanakkor Győri Szabó ezt a kombinált modellt egy 

széleskörű regionalizáláson belül tartotta járható útnak Romániában.356 

Továbblépve Bakk Miklós 2004-ben megalkotta a Kerettörvény a nemzeti közösségek szemé-

lyi elvű önkormányzatáról elnevezésű tervezetét, amelyre saját bevallása szerint hatással volt 

a történelmi részben már említett Jakabffy-féle törvényjavaslat is.357  

Bakk tervezetének értelmében „a Románia területén őshonos, illetve a román állammal hosz-

szú idő óta szoros, tartós kapcsolatban álló nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek, önma-

gukat nemzeti közösségként meghatározva, etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásuk 

védelmében, az állam támogatásával, a személyi elvű önkormányzatok működési elve alapján 

létrehozhatják: a) helyi kisebbségi önkormányzataikat, b) országos személyi elvű önkormány-

zatukat.”358Ezeknek az önkormányzatoknak a részletes leírását, megválasztásuknak körülmé-

nyeit, hatásköreit és egymáshoz kapcsolódó viszonyukat a kerettörvény tervezete tartalmazza. 

A Pro Európa Liga 2005-ben, Románia közelgő Európai Uniós csatlakozása okán is, szintén 

szükségesnek tartotta felvetni a román regionalizáció reformjának kérdését. Egy politikai-

közigazgatási strukturális reformot javasoltak359, melyet nem részleteztek mélységében, de 

felvetésükben kihangsúlyozták, hogy a változásokat az ország történelmi régiói mentén kép-

zelik el, amely régiókon belül kisebb régiókat kell lehatárolni, ha szükséges, akkor speciális 

státusz biztosításával. A dokumentumot a Liga 2005. november 10-én tárta Románia köztár-

sasági elnöke, Traian Bãsescu elé. Ez a tervezet véleményünk szerint nagyon hasonlít a Bakk 

Miklós és munkacsoportja által készített regionalista megközelítésre. 

2007-ben az RMDSZ berkein belül egy olyan regionalizációs terv született, amely Csutak 

István (miniszteri tanácsos) nevéhez fűződik, és amely szintén teljesen átalakítaná az 1998-

ban létrehozott román regionális rendszert.360 A tervezetet az a problematika indította útjára, 

amely szerint a meglévő regionális felosztás sem az Európai Uniós szabályokat, sem a ha-

gyományos tájegységeket, sem pedig a gazdasági, környezeti, kulturális különbségeket nem 
                                                
355 Győri Szabó 2004. p. 136. 
356 Bakk Miklós a Magyar Kisebbség következő számában válaszolt a vitában résztvevők véleményére és rea-
gált az észrevételekre: Bakk 2004b. 
357 Bakk 2004a. 
358 Bakk 2004e. p. 1. 
359 Reforma structuralã a sistemului politico-administrativ al României în ajunul integrãrii sale în Uniunea 
Europeanã 2005.  
360 Csutak 2007. 
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tartja tiszteletben. Az Uniós szabályozásnak két régió lakossági létszáma sem felel meg. A 

NUTS II. régióknak 3 millió és 800 ezer közötti lakossal kell rendelkezniük, miközben Ro-

mániában az Észak-keleti régió 3.743.819 lakost, a Déli régió pedig 3.358.392 lakost szám-

lál.361 A Csutak István által készített dokumentum kijelentette, hogy az eddigi regionális fej-

lesztések nem eredményezték az elmaradott térségek felzárkózását, illetve bírálta a finanszí-

rozási rendszert is. A megyék fejlettségi adataiból kiindulva (lásd Melléklet 3. táblázatát és 3. 

ábráját) és különböző számításokat végezve Csutak egy olyan, 16 régióból álló regionális 

rendszert dolgozott ki, mely véleménye szerint sokkal inkább szolgálja a régiók fejlesztését, 

illetve minden előbb vázolt kritériumnak (az 1059/2003/EK rendelet elvárásainak is) megfe-

lel. A Székelyföld ebben a modellben is külön fejlesztési régió lenne. Az alábbi 8. ábra ezt a 

régióbeosztást ábrázolja: 

8. Ábra: Csutak István javaslata a fejlesztési régiók új lehatárolására (2007): 

 

Forrás: Csutak 2007. p. 44. 

A regionalizációs terv az RMDSZ törvénytervezetévé vált, a modell népszerűsítésének lobby-

tevékenységét 2007 őszén kezdték el. 2010 februárjában a román szenátus tárgyalás nélkül, 

hallgatólagosan elfogadta a benyújtott törvénytervezetet, de az utolsó szót az alsóház mondja 

ki.362 A tervezet jelenleg az alsóházi viták keresztmetszetében áll. A sajtóvitákban a Székely-

                                                
361 Uo. p. 38. – A csatlakozási tárgyalások regionális politikával foglalkozó 21. fejezetének kiegészítő dokumen-
tuma tartalmazza azt, hogy Romániának az 1998-as régió-felosztása ideiglenes! 
362 Bokor Tibor RMDSZ-es szenátor a honlapján tette közre a részleteket: „A házszabályzat előírása szerint egy 
törvénytervezetről a benyújtásától számított 60 napon belül kell döntenie a szenátusnak (…)A szenátor elmondá-
sa szerint a felsőházban a törvénytervezet nem rendelkezett megfelelő támogatással, így a házszabályzatot ki-
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föld külön fejlesztési régióként való lehatárolása okozta a leghangosabb ellenvetéseket és fé-

lelmeket363, de a tervezet megtárgyalásának napirendre tűzése nagy előrelépés a román politi-

kai életben. Az RMDSZ jelenlegi kormányzati szerepvállalása nagyon sokat segíthet a terv el-

fogadtatásában. 

Megjegyzendő, hogy a román szociológiai életben is számottevő változások figyelhetőek meg 

a regionális szemlélet befogadása, illetve a történelmi régiók felelevenítésének tekintetében. 

Dumitru Sandu szociológus az ezredforduló környékétől kezdve tanulmányaiban a történelmi 

régiók mentén elemezte a társadalmi folyamatokat és változásokat.364 Az alábbi 9. ábra is mu-

tatja, hogyan határolta le a kulturális térségeket beleágyazva a történelmi régiók rendszerébe.  

9. Ábra: Románia kulturális térségei az őket alkotó megyékkel és a történelmi régiókkal 

(Dumitru Sandu alapján) 

 

Forrás: Sandu 2002. p. 79. (az ábrában a számok a térség városi népességének arányát mutatja 2000 elején) 

                                                                                                                                                   
használva sikerült kedvező döntést kicsikarni: bár a törvénytervezetről való szavazás elsőként szerepelt a napi-
renden, az RMDSZ szenátorainak sikerült elérniük, hogy az ülés végére halasszák a szavazást. Ekkor azonban 
már - nem volt meg a kvórum, - ennek hiányában az ülést felfüggesztették, így a törvénytervezetet a képviselő-
házba küldik. Bokor elmondta, míg a felsőház összetétele az RMDSZ-nek nem kedvező, hiszen az ellenzéki sze-
nátorok többségben vannak, addig a képviselőházban másképp néz ki a paletta, mivel a nemzeti kisebbségek 
csoportjának a támogatására is számíthat a szövetség.” http://bokortibor.ro/aktualis/cikk69 
363 Lásd Sabina Fati interjúját Markó Bélával, az RMDSZ elnökével a România Liberã című újságban  (Marko 
Bela: Dezidera UDMR rãmâne renunţarea la expresia „stat unitar”)  - 2010. április 14. 
http://www.romanialibera.ro/opinii/interviuri/marko-bela-dezideratul-udmr-ramane-renuntarea-la-expresia-stat-
national-183201.html (letöltve: 2010. április 20.) 
364 Sandu 2002. 
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Összegzésként elmondható, hogy az 1998-ban létrehozott regionalizációs modell Románia 

számára több szempontból sem szolgálja az ország érdekeit. Ezzel párhuzamosan azonban 

megfigyelhető a regionális szemléletnek az előretörése is a román tudományos életben. A 

jelenelegi román regionalizációs modell bírálata mellett 2003 óta többnyire erdélyi magyar 

részről származó módosítási és reformtervezetek születtek, amelyek egy új paradigma létre-

hozását kívánják meghonosítani az országban. Jelen pillanatban politikai vita tárgya, de jó 

úton jár egy átfogó regionalizációs modellnek a bevezetése, amely az ország fejlesztési régió-

inak az újragondolását célozzák. Ugyanakkor Székelyföld számára is megteremtik a különálló 

regionális entitásként való elfogadtatást, amely etnikai alapon létrejövő területi autonómiához 

is vezethet. 
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V. „AZ ERDÉLYISÉG ÚJRASZEMANTIZÁLÁSA”: KÍSÉRLET EGY 

INTERETNIKUS MAGYAR-ROMÁN REGIONALIZMUS-KONCEPCIÓ 

KIDOLGOZÁSÁRA 

A disszertáció célja feltérképezni azt a sajátos román-magyar-(német) diskurzust, amely né-

hány releváns kiadványban a nyilvánosságra került az elmúlt tizenöt évben, és Románia de-

centralizálásának, regionalizálásának (esetleges föderalizálásának) olyan lehetséges módoza-

taival foglalkozik, mely struktúrán belül Erdély speciális státuszt, területi autonómiát élvez-

hetne. A kérdéskör tárgyalása azért érdekes, mivel a centralizált Románia regionális átalaku-

lási folyamata, illetve az ország EU-hoz való csatlakozásának feltételrendszere nem tartalmaz 

semmilyen utalást Erdély különálló, autonóm régióként való kezelésére. Ugyanakkor a téma 

felületes ismerői az autonómia kérdését általában csupán az erdélyi magyarság kívánalmainak 

a megnyilvánulásaként értékelik, holott a probléma ennél jóval sokrétűbb. Az autonómia kö-

rül kialakult egy olyan interetnikus-interkulturális vita, amelynek bemutatása és elemzése el-

oszlathatja azt a téves elképzelést, miszerint autonómia csak a határon túli magyarság elkép-

zeléseiben él, illetve felépíthet egy Erdélyre vonatkozó speciális regionalizmus-modellt. 

Jelen fejezet több aspektusból is vizsgálja az interetnikus párbeszédet. Egyrészt bemutatja a 

diskurzus színtereit, a három évfolyamot megélt Provincia folyóiratot és a tizenhárom évig ki-

adásra kerülő Alterát, amely a marosvásárhelyi Pro Európa Liga saját kiadványa. Ugyanakkor 

elemezzük a kialakult interetnikus dialógus jelentőségét, amely felváltotta a különböző etni-

kumok monológjait és vizsgáljuk, hogy képes volt-e egyfajta konszenzust teremteni. 

A tartalmi feltárás során több jelentős tematikus csomópont köré igyekszünk felfűzni az 

elemzést, megpróbálva a lehető legkomplexebb látleletet adni a párbeszédről, amely egy ilyen 

terjedelmű dolgozatban lehetséges. Ilyen formában kitérünk Erdély geopolitikai sajátosságai-

ra, és kulturális, illetve identitásbeli egyediségére, amelyek jó alapját képezik egy sajátos poli-

tikai-demokratikus struktúra bevezetésének. Ez a speciális rendszer egyrészt a konszociatív 

demokrácia-modellben, ehhez kapcsolódóan pedig egy esetleges regionális transzetnikus párt 

megjelenésében ölt testet, de a dialógus résztvevői kitérnek olyan lehetőségekre is, amelyek 

Románia föderalizálását tűzik ki célul. Az autonómia kérdése Erdélyben szintén jelentős 

hangsúlyt kap, ötvöződve az előbb említett sajátos állam- és demokrácia-modellekkel.  
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V. 1. A diskurzus színterei és módozatai365 

Az 1989-ben bekövetkező romániai fordulat néhány olyan kedvezőtlen jelenséget és ered-

ményt zúdított a magyar-román kapcsolatokra (l. az 1990 márciusi marosvásárhelyi esemé-

nyek), amelyek után elengedhetetlenné vált az interetnikus párbeszéd rehabilitálása. Erdély-

ben ezen kapcsolatok és diskurzusok jelentősége, központi jellege vitathatatlan, különösen, ha 

ezek éppen Erdély helyzetére, jövőjére és lehetőségeire koncentrálnak.  

V. 1.1. A Pro Európa Liga és az Altera kiadvány 

Egy sajátos kezdeményezés, az 1989 decemberében megalakult Pro Európa Liga egy olyan 

interkulturális központ szerepét vállalta fel Smaranda Enache és Szokoly Elek vezetésével, 

amely különböző akciók, események megszervezésével járulnak hozzá az interetnikus kap-

csolatok kiegyensúlyozásához. Az általuk kiadott román nyelvű Altera kiadvány-sorozat jó te-

repe a magyar, román és külföldi szerzők vélemény-ütköztetésének, a diskurzusok lefolytatá-

sának. A tizenhárom éven keresztül kiadott366, és összesen 32 számot megélt Altera  központi 

témái a regionalizmus, az európai integráció és az interkulturalitás. Érdekes megállapítás, 

hogy az Altera szerkesztősége egyfajta „láthatatlan kollégiumként” műhelyt hozott létre, 

melynek alaptétele az erdélyiség rehabilitációja volt az ország politikai modernizációjába 

ágyazva.  

A Smaranda Enache asszonnyal készített interjúból kiderült, hogy a Pro Európa Liga első 

közgyűlését 1989. december 30-án tartották a marosvásárhelyi Bábszínház termében, mivel 

Enache asszony a Bábszínház igazgatója volt a kérdéses időszakban. Az alapító tagjai 21-en, 

marosvásárhelyi értelmiségiek voltak, románok, magyarok, zsidók, különböző etnikumhoz és 

különböző vallásokhoz tartozóak. A Bábszínház a rendszerváltás előtt is egy sajátos szellemi 

műhely volt Marosvásárhelyen, mivel az ellenzéki művészeket, értelmiségieket ide „száműz-

ték”, és ezen művészi közösség számára lehetővé vált egyfajta „intellektuális rebelliónak” a 

megélése is még a kommunista időszakban (pl. bábelőadásba ültetett burkolt Ceauşescu-

ellenesség stb.).  

                                                
365 A diskurzus vezető egyéniségeiről lásd a melléklet 2. táblázatát 
366 Az Altera 1995 és 2007 között negyedévente jelent meg, néha összevont számokkal. Az összevonások főleg 
az utolsó években váltak szükségszerűvé, amikor évi két számot tudtak megjelentetni. Enache aszony elmondása 
alapján ennek oka a források beszűkülése volt. Azok az amerikai, német és holland alapítványok, amelyek addig 
támogatták az Altera kiadását, Románia uniós csatlakozása után más országok iránt kezdtek el érdeklődni. 
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A közösség nagy előnye volt, hogy ismerték egymást, és egymás értékeit, reményeit és elvá-

rásait, miközben meg is bízhattak egymásban ezen bizonytalan időszakban. A rendszerváltás 

előtt a közösség, mint egy informális csoport működött, nem volt szervezeti felépítése, nem 

volt vezetősége, nem is tartottak gyűléseket, csak a beszélgetések révén ismerték meg egymás 

álláspontját.  

A Pro Európa Liga a harmadik nem kormányzati szervezet volt, amelyet Romániában beje-

gyeztek a rendszerváltás után.  Első gyűlései inkább arra épültek, hogy miképpen tudják va-

lamilyen módon elejét venni az interetnikus konfliktusoknak, és hogyan tudják moderálni a 

román-magyar kapcsolatot. Sajnos az 1990-es márciusi marosvásárhelyi konfliktust nem tud-

ták megakadályozni, de felvállalták az események utáni „rom-eltakarítást” és a konfliktus-

helyzet „kibeszélését” is. Emellett a mai napig működő Liga zászlajára tűzte Erdély proble-

matikájának és az európai értékeknek a tolmácsolását. Mindig hangsúlyos kérdés volt a Liga 

számára az, hogy Erdélyen belül hogyan lehet kialakítani olyan adminisztratív, politikai, gaz-

dasági és kulturális intézményrendszert, amelyek egyensúlyba hozhatják a román és a magyar 

érdekeket, hogy ellensúlyozzák, vagy pedig teljesen leállítsák a központi hatalom általi elro-

mánosítási és elortodoxosítási folyamatokat Erdélyben.  

A Pro Európa Liga sok olyan beszélgetést, fórumot, nyári egyetemet szervezett, ahol megva-

lósult a valódi, élő interetnikus párbeszéd a román, magyar és német értelmiségiek között. 

Ezeknek lenyomatát az Altera számaiban találjuk meg, többnyire a Dialógus (Dialog) rovat-

ban. A Ligának már előbb sikerült mozgósítania számos olyan személyiséget, akik később a 

Provincia műhelyben is munkálkodtak367. A dialógus mellett az Altera számos olyan külföldi 

szerző tanulmányát is publikálta, amelyek a regionalizmus, a regionalizáció, az identitás, az 

autonómia, a mulikulturalizmus, az emberi és kisebbségi jogok és az európai integráció prob-

lematikáját taglalják vagy egy-egy esettanulmányt tárnak a romániai értelmiségiek elé. Mind-

ezt kiegészítették azokkal az európai dokumentumokkal, amelyeket a nemzetközi szervezetek 

(Európa Tanács, ENSZ stb…) bocsátottak ki, és amelyekről az elméleti bevezetőben már 

szóltunk. Jó alkalmat teremtett ezzel a Pro Európa Liga arra, hogy a romániai olvasókkal 

megismertesse a nemzetközi dokumentumok, javaslatok, határozatok tartalmát.  

Egy másik paradigmát képviselt a szintén műhely-szintű Gabriel Andreescu által vezetett cso-

port, akik Románia politikai rehabilitációjában gondolkodtak Bukarestben368. E két külön, de 

                                                
367 Például: Gabriel Andreescu, Bakk Miklós, Alexandru Cistelecan, Ovidiu Pecican, Sabina Fati, Szokoly Elek. 
368 Bakk 1998. 
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nem ellentétes elvet valló csoport munkája, gondolatai később, a 2000-ben indult Provincia 

hasábjain értek össze. 

V. 1.2. A Provincia folyóirat 

A Budapesti nyilatkozat tizedik évfordulójára készülve, 1999-re Molnár Gusztáv egy ún. Ko-

lozsvári Nyilatkozat elnevezésű tervet készített és tárt néhány általa ismert és tisztelt közéleti 

személyiség elé. Ám a tervezet egyik példányát ellopták Gabriel Andreescu, a román Helsinki 

Bizottság társelnökének táskájával együtt a Helsinki Bizottság irodájából. Nem sokkal (né-

hány nappal) ezen incidens után Emil Constantinescu akkori államelnök Marosvásárhelyen 

egy olyan veszélyre figyelmeztetett, amely Románia integritását fenyegeti, és amely egy terv 

formájában látott napvilágot, egy föderalizált Románia és Erdély, illetve Bánság autonómiáját 

hirdetve.369 Ez a terv a Kolozsvári Nyilatkozat volt, amelyet ezen események után egyértel-

műen nem Kolozsváron, vagyis Erdélyben, hanem Bukarestben, a Társadalmi Párbeszéd Cso-

port (GDS) körében vitattak meg, megemlékezve a Budapesti Nyilatkozat évfordulójáról is. A 

vita rendezői Mihnea Berindei történész, Gabriel Andreescu és Molnár Gusztáv voltak. Vi-

szont nem csupán a terv került a román titkosszolgálat kezébe, hanem a potenciális aláírók kö-

re is, amelyet Molnár Gusztáv gyűjtött, és amelynek egy fénymásolt példányát a 22-es folyó-

irat szerkesztőségében hagyta. Ez a folyóirat az előbb említett Társadalmi Párbeszéd Csoport-

hoz szorosan köthető sajtóorgánum. Onnan a lista valamilyen módon mégis kikerült a titkos-

szolgálat kezébe, amely azután ezt a (hangsúlyozom nem de facto, hanem) potenciális aláírói 

csoportot különböző eszközökkel igyekezett megfélemlíteni és ellehetetleníteni. A résztvevők 

ilyen kontextusban úgy vélték, hogy menekülni csakis előre lehet, mégpedig a minél nagyobb 

nyilvánosság felé.370 Ennek eredménye lett a Provincia folyóirat. Több helyen is felmerül a 

Limes kör371 valamikori meglétének a hatása a Provincia létrejöttére, amely ugyan csak ma-

gyar értelmiségiekből álló csoport volt, nem interetnikus, mégis Molnár Gusztáv bevallása 

szerint372 nagyban hatott a Provincia-jelenségre. 

                                                
369 Andreescu ellopott táskájától… Bihari Napló. 1999. június 29. 
370 Bakk Miklóssal készült interjú 
371 A Limes-kör egy magyar értelmiségi csoport, mely 1985 nyara és 1987 februárja között „underground” mó-
don igyekezett válaszokat keresni a térség, az ország és a magyar kisebbség jövőjét illetően, a jövőt a pluraliz-
musban, a demokráciában és a jogállamiságban keresve, hiszen akkor a rendszerváltás előtt ezek a kérdések vol-
tak aktuálisak és egyben még forradalmiak. A tagok az erdélyi értelmiség legjava: Ágoston Vilmos, Balázs Sán-
dor, Bíró Béla, Bíró Gáspár, Fábián Ernő, Cs. Gyímesi Éva, Lőrincz Csaba, Molnár Gusztáv, Salat Levente, 
Szilágyi N. Sándor, Vekov Károly. 
372 Új public space… 2000, Molnár 2000f. 
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A Provincia című folyóirat 2000 tavaszán indul útjára, először mint a Ziua de Ardeal és a 

Krónika napilapok havi melléklete. Szükség volt két olyan ismert folyóiratra, melyek egy ide-

ig a Provincia hordozójává válhatnak, és sikeresen terjeszthetik azt.373 2001 elejétől viszont a 

melléklet önállósodott, amikor már úgy gondolták, különállóan is megállja helyét a nyilvános-

ság előtt. Az önállósság időszakában az Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja adta ki a 

lapot. A Provincia folyóiratnak két társszerkesztője volt, egy magyar és egy román kiemelke-

dő személyiség, Molnár Gusztáv és Alexandru Cistelecan. A folyóirat érdekessége, hogy a 

magyar szerzők cikkeit románra, a románokét pedig magyarra fordították, így a kiadvány 

mindkét nyelven megjelent. A három évfolyamot megélő Provincia felvállalta egy olyan, 

Romániában problematikus és nehezen megtárgyalható kérdéskör vitára bocsátását, amilyen 

Románia decentralizálási, regionalizálási szándékai, lehetőségei, nehézségei, ezen belül pedig 

Erdély státuszának problematikája. A román és magyar szerzők, mint azt későbbi elemzé-

sünkben bővebben bemutatjuk, jelentős elméleti és gyakorlati tudást felhalmozva és prezen-

tálva igyekeztek saját véleményüket kifejezni a témával kapcsolatban.374  

A Provincia folyóirat ars poeticáját Alexandru Cistelecan a következő módon fogalmazta 

meg egy írásában, kiemelve az erdélyiség fogalmának speciális jellegét és újragondolásának 

jelentőségét: „Az, amit a Provincia megtehetne: helyreállíthatná és ugyanakkor 

újraszemantizálhatná az erdélyiséget. Ez a kultúra újrahasznosításának művelete, amelyet 

azonban nemcsak muzeális gondossággal kellene végrehajtani, hanem egy tényleges 

aggiornamento lelkiismeretességével, valódi aktualizálással és újradimenzionálással. Európa 

kulturális térképén nem lenne fölösleges egy foltnyi erdélyiség. (…) A Provincia elvégezheti 

az erdélyi (kulturális, vallási, történelmi, társadalmi, sőt politikai) értékek azonosítását, annak 

előkészítéseként, hogy aztán egy időszerű (magatartásbeli, társadalmi, szervezési) modellben 

újra felmutassa őket.”375 Ezzel a gondolattal Cistelecan tulajdonképpen elkötelezte a Provin-

ciát egy olyan etika mellett is, amely az erdélyi sajátosságokon túl, de arra alapozva különbö-

ző emberi, társadalmi és akár politikai mintát is képes nyújtani. 

Bakk Miklós ennél konkrétabban fogalmazva vetítette előre a folyóirat feladatait, szinte mód-

szertani útmutatót nyújtva a szerzők és a majdani szerzők számára: „A Provincia programja 

számára azonban a konstruktív, in statu nascendi erdélyiség nézőpontja a legfontosabb. Ez 

szintén tényekre alapoz, de olyan tényekre, amelyek folyamatok részei, s ezért értelmezhetők 

                                                
373 Bakk Miklóssal készült interjú 
374 2002 nyara után a folyóirat többnyire forráshiány okán szűnt meg (interjú: Ovidiu Pecican, Alexandru 
Cistelecan, Bakk Miklós, Kántor Zoltán).  
375 Cistelecan 2001a. p. 1. 
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és értelmezendők, de éppen ezáltal válnak a politikai képzelőerőt tágító s ezért oly szükséges 

konstruktivitás elemeivé. Ennek az in actu/in statu nascendi erdélyiségnek a tényei közé so-

rolhatóak – például - a választási geográfia adatai, a jóval fejlettebb erdélyi civil társadalom 

(ez statisztikailag is igazolható), a helyi önkormányzati szféra jóval gazdagabb (és egyértel-

műen) nyugati kapcsolatrendszerével, a külföldi beruházások térképével stb. És ez a konstruk-

tivitás az egyetlen, amelyben a – lezárt - múltak is valamiképpen összekapcsolhatóak.”376 

Vagyis a tényekre, statisztikákra és adatokra alapozva, Bakk szerint elérhető lehet az etniku-

mok eltérő Erdély-értelmezésének azonos mederbe terelése. Mindezek a gondolatok és fel-

adat-meghatározások egyfajta programot jelölnek ki, amellyel Erdély, avagy a „Provincia” 

jövőjét és Románián belüli helyzetének modellálását tűzik ki célul. E modellben Erdély cent-

rummá válik „nem mások fölött, hanem egyensúlyban és partnerségben más centrumokkal”, a 

benne létező „vallási, etnikai, kulturális különbségek kölcsönösen kiegészítik egymást, az 

egész térség javára”, miközben a modell készítői szembenéznek a múlttal, egymást partner-

ként kezelik „az eszmékben, a cselekedetekben és a mindennapi együttélésben”, és megterem-

tik az európai erdélyiséget, „amely ezeket az eltérő hagyományokat és identitásokat modern, 

az egységesülő Európa szellemiségéhez közelítő konszociatív rendszerbe tudja foglalni.”377 

V. 1.3. Dialógus – monológok helyett 

Az elemzett diskurzus elindított egy párbeszédet, mely – ha időlegesen is – de felváltotta a 

román, magyar és német monológokat. Minden résztvevő, aki valamilyen formában részt vett 

az Altera vagy a Provincia munkájában, a dialógus mellett tette le a voksát. Hogy milyen pár-

beszédre készültek a résztvevők vagy milyenné szerették volna tenni azt? Az Altera esetében 

a dialógus valós párbeszédek nyomtatott, szerkesztett változatát jelentették. A beszélgetések 

különböző fórumokon, Altera-szám bemutatókon, nyári egyetemek keretében lezajló párbe-

szédek voltak. Ezek végigkísérték az Altera életét. A Provincia esetében az értelmiségiek több 

írásban is megfogalmazták ez irányú gondolataikat. „Nem formális, tiszteletteljes és udvarias 

párbeszédre, hanem építő jellegűre [van szükség]. Nemcsak úgy félvállról, miközben minden-

ki más főváros felé néz, hanem szemtől-szembe vagy váll-váll mellett egy többszólamú kó-

rusban. Egy ilyen polgári párbeszéd már beilleszti országrészünket (vidékünket?) az európai 

modellbe.”378 Az építő és polgári jelleg kiemelkedik az idézetből: építőnek, előrevivőnek kell 

lennie akkor is, ha több szólamú, vagyis egymással ütköző vélemények tárházát építi ki; és 

                                                
376 Bakk 2000a. p. 7.  
377 Mit akarunk? 2000. p. 1. 
378 Ştef 2000a. http://www.provincia.ro/mindex.html 
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polgári (mely jelző jelentőségét a későbbiekben még taglaljuk), vagyis nem az etnikai elkülö-

nülés mentén történő dialógust kívánják előrevetíteni, hanem valamilyen egységben igyekez-

nek ezt megvalósítani. A párbeszéd célja pedig nem egyéb, mint Erdélynek az európai mo-

dellbe való beillesztése, vagyis a térség jövőjének a nyugat-európai folyamatokkal összhang-

ban történő megtervezése. 

A Provincia folyóirat első, 2000-ben megjelent lapszáma az első oldalon megadta a párbeszéd 

alaphangját, mivel a folyóirat célja minél szélesebb körben terjeszteni és nyilvánosságra hozni 

a párbeszédben résztvevők szándékát és programját: „Eljött az ideje egy közös fórum megte-

remtésének az erdélyi és bánsági nyilvánosságban, amely a viták korszakából átlép a dialógus 

korszakába. Vállaljuk ennek a kezdetnek a felelősségét, mert meg vagyunk győződve arról, 

hogy térségünk eddig szigorúan szétválasztó történelme az egymást erősítő és nem egymással 

szembenálló különbségek találkozási pontjává tehető.”379  

Cistelecan kihangsúlyozta, hogy egy pragmatikus diskurzusra van szükség, azon szónoklatok 

helyett, amelyek addig jelen voltak Erdély kontextusában: egyrészt az elavult monológok, 

amelyeket a félelem és a nacionalizmus táplál (mindegyik etnikum részéről), másrészt az álta-

lános-európaias diskurzus, amelyben elhangzanak ugyan európai jelmondatok és frázisok, de 

hiányzik belőlük a pragmatizmus, amely Cistelecan számára  a lényeget hordozza.380 

Ovidiu Pecican történész a Provincia dialógus-szerepéről írva kitért arra, hogy egy polgári fó-

rum létrehozásának lehetőségét látja benne, és megadja a polgári jelző értelmét ebben a szö-

veg- és gondolatkörnyezetben: „egy mindenféle (képzelt vagy valós) etnikai elkülönülést 

meghaladó polgári fórum létrehozása volna az az újítás, amelyre Erdélynek a jelen pillanatban 

úgy tűnik, szüksége lenne”381. Itt is visszaköszön a Traian Ştef által használt polgári párbe-

széd, amely nem etnikai alapon elkülönülő csoportok között zajlik, hanem egy más, társadal-

mi dimenzió mentén formálódik. Szintén Pecican egy „laboratórium körvonalazásának kísér-

letéről” ír, amely egyeztetné a különböző véleményeket382, de a laboratórium kifejezést 

Alexandru Cistelecan is használta a vele készült interjúban. 

Mindezek a megállapítások szinkronban vannak a „közös erdélyi nyilvánosság” kialakításá-

nak igényével is, amelyet Molnár Gusztáv fogalmazott meg, és amely feltételezi a különböző 

etnikumok Erdély-képével, Erdély-ideológiájával való megismerkedést és szembesülést. Ezek 

közös dekonstruálása és értelmezése vezethet csak el a közösen megfogalmazott értékekig, il-
                                                
379 Mit akarunk? 2000. p. 1. 
380 Cistelecan 2000a. p. 1. 
381 Pecican 2000a. p. 6. 
382 Pecican 2000b. p. 7. 
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letve célokig.383  Egy Molnár Gusztávval készült interjúban erre a nyilvánosságra a „public 

space” elnevezést használta, mivel véleménye szerint „olyan  nyílvános térről, közéleti di-

menzióról” van szó, amely „megpróbálja Erdélyen belül a magyar és román külön világokat 

egymással kommunikatív viszonyba hozni, összekapcsolni”384. 

Így nem etnikai megközelítés(ek)ről és Erdély-képről beszélünk, hanem (visszakanyarodva az 

előző fogalmakhoz) tekinthetjük ezt akár polgári Erdély-megközelítésnek is. Ezen gondolat-

menet mentén továbbhaladva eljuthatunk az Erdély tekintetében így kialakuló sajátos eszme-

rendszerig is, amely így nem etnikai regionalizmust jelent, hanem ún. polgári regionalizmust 

konstituál, amely kifejezésben a polgári transzetnikusat vagy etnikumok közöttiséget jelent. 

Ennek előremozdítója lenne a Provincia, amely már sajátos létezésével is felvállalja a poszt-

nacionalitás ügyét. 

V. 2. Erdély geopolitikai sajátosságai 

A Provincia hasábjain – elsősorban Molnár Gusztávnak köszönhetően – elindult egy geopoli-

tikai elemzés-sorozat, amely újra exponálta a Közép-Európa-kérdést, és ezen belül értelmezni 

igyekezett Erdély helyzetét. Ebben a tematikus vonulatban aktualizálták a Szűcs Jenő által le-

írt történeti makrorégiók kérdését385, átszőve Huntington386 és mások tételeivel és modelljei-

vel.  

Fontos megjegyezni, hogy ezt a témát Molnár Gusztáv már sokkal hamarabb feldolgozta a 

már említett Az erdélyi kérdés című tanulmányában, amelyről már írtunk az előző fejezetben. 

A kiadvány bemutatása okán, a Pro Európa Liga által 1998-ban szervezett, kolozsvári beszél-

getésben ez a tanulmány és ez a téma is porondra került. Az így kialakult értelmiségi párbe-

széd szerkesztett változatát az Altera 9. száma leközli.387 Ebben a beszélgetésben Bakk Mik-

lós kifejtette, hogy Molnár Gusztáv olyan probléma-felvetéseket indít útjára, amelyek hosszú 

távon meghatározhatják az Erdélyről folyó diskurzusokat. Az irodalomkritikus (és később a 

Provincia egyik felelős szerkesztőjévé vált) Alexandru Cistelecan és a történész Sorin Mitu 

azonban az „erdélyi kérdéshez” egyelőre szkeptikusan és óvatosabban álltak hozzá.388 

                                                
383 Molnár 2000d. p. 12. 
384 Új public space… 2000. p. 10. 
385 Szűcs 1983. 
386 Huntington 1998. 
387 De la „problema transilvanã” la „problema europeanã” 1998. 
388 A Provincia folyóirat megszűnése utáni időszakban tartott fórumokon ez a kérdés újból felmerül. Lásd: Fo-
rumul central-european de regionalizare şi integrare 2004. 
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Erdély és Románia szempontjából a Provinciában Molnár kiemelkedő jelentőségűnek vélte 

Jacques Lévy francia geográfus389 véleményét, miszerint Európában „a latinok és ortodoxok 

közötti választóvonal nem a tulajdonképpeni vallási törésvonal kivetülése a külső valóságra, 

hanem egy komplex történeti-geopolitikai dinamika eredménye”.390 Molnár utalt Huntington-

ra is, aki szerint az ortodox civilizáció geopolitikai értelemben még mindig jelentős szerepet 

játszik, mag-államával, Oroszországgal az élen. A kelet-európai ortodox államok azonban egy 

jelentős problémával néznek szembe, és ez alapvetően az irányultság kérdése. Ez arra a civili-

záció-történeti folyamatra vezethető vissza, amely a 18. század elejétől a 19. század közepé-

ig391 egyfajta civilizáció-váltást eredményezett, és így ez a posztbizánci térség e konverzió ha-

tására a nyugati civilizáció részévé vált. De intézményesülési, intézményépítési szempontból 

terméketlen térségnek bizonyul, mert nem volt része azokban a átalakulásokban (Lévy szava-

ival élve „teremtő mutációk”-ban), amelyek „a hagyományos mentális struktúrákat és társa-

dalmi viszonyokat”392 módosították a nyugati társadalmakban. Ez lehet az egyik nyomós oka 

annak, hogy az ortodox térség országai nem tudnak modern polgári nemzetállamokat kialakí-

tani, amelyek a nyugati demokrácia szabályait követnék, így megrekedtek egy olyan nemzet-

állam-építési szinten, mely Nyugat-Európában meghaladott és anakronisztikus. A modern ál-

lam és Délkelet-Európa gondolkodásmódjának sajátos viszonya abból is adódik, hogy ebbe a 

térségbe a modern állam eszméjét csak „exportálták”, így ezen eszme „eredete, dinamikája és 

körvonalai egy másik, eltérő kulturális mátrixban keresendők, egy olyan kultúrában, amely-

nek más a kulturális tőkéje”. Ezért a modern állam és Délkelet-Európa „sosem illeszkedtek jól 

egymáshoz”, viszont e térség államai arra törekedtek, hogy ezt a nyugatról átvett mintát min-

denképpen meghonosítsák.393  

Erre a törekvésre utalt Sabina Fati is, aki Délkelet-Európa lehetőségeinek elemzése kapcsán 

megnevezte a lemaradás okait, de egyben kiemelte a felzárkózás lehetőségét is, amely szerinte 

a politikusok szemléletváltásától függ, ha és amennyiben képesek meghaladni a bizánci felfo-

gást: „Ennek a térségnek a lemaradása nem új keletű, ügyetlensége, tehetetlensége, dilemmái 

nagymértékben befolyásolták politikai és gazdasági fejlődését. Az összetett nemzetiségi keve-

redés szintén felelős Délkelet-Európa ingatagságáért és rendezetlenségéért. A – heterogén ál-

lapot hátránya – és a késői modernizálás azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy az eu-

                                                
389 Molnár 2000e – Lévy: Europe. Une géographie, 1997-ben, Párizsban megjelent munkáját dolgozza fel. 
390 Molnár 2000e. p. 2. 
391 Nagy Péter uralkodása, a Romanov-dinasztia nyugati orientációja, a felvilágosodás, a nagy francia forrada-
lom, a napóleoni háborúk, a Szent-szövetségi rendszer kialakulása és megszilárdulása ezen korszak mérföldkö-
vei. 
392 Molnár 2000e. p. 2. 
393 Schöpflin 2001b. p. 10. 
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rópai délkelet örökre befejezetlen konstrukció marad.”394 Szintén megkésettségről, de ugyan-

akkor a remélhető kibontakozásról is írt Caius Dobrescu, aki a délkelet-európai országokban a 

civil társadalom éretlenségét a megkésett modernizációval igyekszik magyarázni, de szerinte 

a térséget napjainkban már az egyre növekvő és kiteljesedő civil társadalom jelenléte jellem-

zi.395 

Felmerült azonban azoknak a régióknak a problematikája, amelyek ún. „Közép-Európa-

fragmentumok”, de egy ilyen „civilizációs zsákutcában vergődő” országhoz tartoznak. Ilyen 

régió Erdély is, akárcsak Vajdaság, Kárpátalja, Galícia vagy Bukovina, melyeket Molnár „bi-

zonyos értelemben rab provinciáknak” nevezett. Rabságuk ellenére ezek a térségek „elindul-

hatnak egy eltérő és Európa-konform intézményesülés útján”, amelynek van viszont egy je-

lentős előfeltétele, mégpedig a lokális többség kialakítása. Ezt csakis a régión belüli (többsé-

get és kisebbséget összekovácsoló) konszenzus alakíthatja ki.396 

Schöpflin György a különbségeket tekintve arra hívta fel a figyelmet, hogy Közép-Európában, 

így Erdélyben is, a katolikus és a protestáns gondolkodásmód és értékek hatottak egymásra és 

versengtek egymással egyfajta polarizálódást eredményezve, „a változás maradványai pedig 

idővel kialakították azt a gondolatvilágot, amely kognitív mátrixát képezte az újabb változá-

soknak”. Közép-Európában az így létrejött változások és megújhodási hullámok jellemezték a 

nyugati kereszténységet, míg az ortodox világra a stagnálás és mozdulatlanság voltak jellem-

zőek.397  

Erdély geopolitikai helyzetét azonban – amint azt a Provincia néhány szerzője körülírja – a 

periférikus helyzete is jellemzi, mind a magyar, mind a román államban.398 1867-1918 között 

felszámolták Erdély politikai és közigazgatási autonómiáját, a sajátos szász autonómiát is399, 

amely ezen közösség identitásához organikusan kapcsolódott, az erdélyi románoktól elvették 

az 1863-64-es nagyszebeni diétán megfogalmazott nyelvi és politikai jogokat. Az 1918-ban 

létrejött Nagy-Románián belüli események természetrajzáról már az előző fejezetekben rész-

letesebben is értekeztünk, és bemutattuk, hogy milyen törekvések mentén igyekeztek az erdé-

lyi tartomány egyediségét megszüntetni – szerencsére nem teljes sikerrel. „Erdély, ez a külö-

                                                
394 Fati 2002. p. 7. 
395 Dobrescu 2002. p. 13. 
396 Molnár 2000e. p. 2. 
397 Schöpflin 2001a. p. 10. 
398 A magyar államban megnyilvánuló ezen helyzetet tekintve Kós Károly Erdély című könyvéből idéztünk már 
néhány gondolatot a III. fejezetben. 
399 Az erdélyi szász autonómiáról részletesen ír Vogel Sándor, mely írást a Provincia leközli (Vogel 2002), és 
amelyben a szerző kiemeli, hogy ez a sajátos jogszokás, amellyel a szászok bírtak, és amely részleteiben még 
mindig él Erdélyben tanulságul szolgálhat a regionalista és autonómia-elképzelések számára. 
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nös, ’premodern’ provincia eddig csupán periferikus objektuma volt a nemzetállam szentségét 

valló magyar és román modernizációnak”400. 

A Provincia folyóirat aktuálpolitikai kérdésekre is reflektált, ezért a 2000-ben lezajló romániai 

választások eredményeit is elemezte. Az ezirányú kimutatások sora arra enged következtetni, 

hogy a választási eredményekben is tükröződik Erdély geopolitikai elkülönülése. 

10. Ábra. A 2000-es romániai választások eredményei regionális megoszlásban: 

 

Forrás: Molnár 2000cs p. 3 

Mint ahogyan azt a fenti 10. ábra mutatja, jól érzékelhető Erdélynek a bizalma a kormánykoa-

lícióban (a voksok 42%-át adva), és a posztkommunista ellenzék, valamint a Szövetség Ro-

mániáért – ApR – gyenge szereplése (23 + 7%). A Regátban (és különösen a fővárosban) vi-

szont az ellenzék tört előre, és ezzel az összesített országos eredmények tekintetében is 34%-

ot ér el, a kormánykoalíció 31%-ához képest. 

Az elemzések kitértek arra is, hogy az erdélyieknek a regátiakkal szembeni politikai különbö-

zősége nem etnikai természetű, hanem a társadalmi kultúrába ágyazott, és gyökerei messze 
                                                
400 Molnár 2000a. p. 1. 
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visszanyúlnak a történelemben, ahogy ezt már az előzőekben taglaltuk. „Erdély Molnár Gusz-

táv által megfogalmazott ’minőségi politikai különbsége’ vagy ’politikai különbözősége’ egy 

sajátos társadalmi kultúra részének tekinthető (és ebbe a kultúrába, hogy csak a legfontosabb 

ismérveket említsem, beletartozik a gazdasági szint, a munkához való viszony, az életmód 

stb). De a legfontosabb, hogy ez a kultúra magában hordozza annak lehetőségét, hogy Erdély 

visszataláljon regionális, (közép-)európai hivatásához.”401  

A posztkommunista időszakban azonban Közép- és Kelet-Európa egésze számára kihívást és 

feladatot jelent az állam újjáépítése, a civil társadalom megerősödésének a biztosítása, az 

ezekhez szüksége koherencia fenntartása.402 

Erdély sajátos geopolitikai helyzete, mely ezekből az írásokból is kitűnik, jó alkalmat adhatott 

volna Románia számára, hogy ez a térség segítse az országot az európai integrálódásban. A 

Provincia léte alatt Románia európai integrációja még csak a csatlakozási tárgyalási folyamat-

ban volt, és éppen 2001-ben az Európai Unió laeken-i csúcsértekezletén dőlt el, hogy ez az or-

szág még nem felkészült az integrációra, csatlakozását későbbre halasztják, a vele folytatott 

csatlakozási tárgyalásokat még nem tudják lezárni. Ugyanakkor Erdély geopolitikai elkülönü-

lése Románia többi térségétől egyértelműen felveti annak a problematikáját, hogy az ország 

nem homogén, a térségei között nagy strukturális különbségek feszülnek, és ez a feszültség 

csak nagyfokú decentralizációval oldható fel. 

V. 3. Erdély-percepciók, erdélyi kultúra és identitás 

Az Erdélyről és az erdélyiségről szóló interetnikus párbeszéd vállalt programja és sajátossága 

mellett sem egyszerű és főleg nem könnyen operacionalizálható, a sokféle fogalom-

értelmezésnek és Erdély-képnek köszönhetően. Erre Bakk Miklós hívta fel a figyelmet egyik 

írásában a Provincia első évfolyamának hasábjain.403 Főleg a Provinciában a különböző vita-

témákban körvonalazódó vélemények azt mutatták, hogy a vitapartnerek által használt fogal-

mak nem mindig fedték egymást, másként voltak értelmezhetőek, így az ún. Erdély-probléma 

is más-más értelmezésben vetődött fel. Bakk az „erdélyiség-percepciónak” három szintjét kü-

lönböztette meg, és ezeknek a keveredését látta a vitákban is. 

Először is egy ún. in vitro erdélyiségről írt, „amely a valamiféleképpen már lezárt történelmek 

erdélyisége. Egymásnak ellentmondó történelmek corpusa ez, amelyekről mindenképpen be-

                                                
401 Mircea Cosmeanu 2000. http://www.provincia.ro/mindex.html 
402 Schöpflin 1999. 
403 Bakk 2000a. 
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szélni kell, amelyek - a diskurzivitás szintjén – ’kölcsönösen kibeszélendő’ történelmek”.404 

Ezen történelmek Bakk szerint alig vagy nehezen aktualizálhatóak, így a Provincia vállalt fel-

adatai szempontjából kevésbé használhatóak. 

Másrészről az ún. in vivo, a jelenleg felfogott Erdély-percepció is problémás, mert arra az el-

utasító magatartásra alapoz, amely nem feltételez semmilyen erdélyi sajátosságot. ”Ennek az 

elutasításnak egyik központi, szociológiailag és gazdaságilag egyébként számtalan adattal bi-

zonyítható tétele az, hogy a kommunista hegemonizáció végleg eltörölte az Erdélyt sajátossá 

tevő társadalmi és civilizatorikus karakterjegyeket, következésképpen a korszerű erdélyiség, 

mint regionális stratégia elvesztette talaját.”405 Bakk Miklós a vele készült interjúban is kifej-

tette, hogy főleg a történészek állítják azt, hogy Románia kommunista-korszakbeli 

egyneműsítése elfedte a régiók sajátosságait. Írásában is Sorin Mitu történészre hivatkozik, 

aki ezt vallja, illetve Egyed Péter filozófiatörténészre, aki szerint az „erdélyi jelzőhöz nem ta-

pad érték”. Ilyen vélemények is keverednek a diskurzusban, nem csoda tehát, hogy mind ro-

mán, mind magyar részről sok akadályba ütközött a Provincia feladat-vállalása és programja. 

Bakk a kétféle erdélyiség szintézisét látta Alexandru Cistelecan a doktori dolgozatban már 

említett Provincia ratatã című írásában, amely egy kivételes példája az in vitro és in vivo er-

délyiség-felfogás határmezsgyéjén született műveknek. 

A Provincia számára hasznos Erdély-felfogás Bakk szerint a már említett ún. in actu/in statu 

nascendi erdélyiség, amely a jelen leírásakor olyan tényeket igyekszik feltárni, amelyek a tér-

ség sajátos vonásait és az abból fakadó különbségeket meglátják és láttatják. Erdély esetében 

számos ilyen jegyet találhatunk, ezekre a következőkben külön kitérünk. 

V.3.1. Etnikai és vallási sokszínűség 

Ha ezt a régiót kulturális szempontból vizsgáljuk, egy olyan komplexitással nézünk szembe, 

melynek körülírása, elemzése hatalmas feladat. A szakirodalom előszeretettel emlegeti Erdély 

kontextusában a multikulturális sokszínűséget, mely modell Európában egyedül csak Svájc-

ban létezik még. Magát a közép-európai térséget is szokták színes kulturális mozaikként em-

legetni, melyen belül Erdély még egyedibb és különlegesebb.  

A multikulturalizmus tekintetében a diskurzus kitér egy érdekes kérdésre is Erdély kontextu-

sában: arra, hogy a multikulturalitás vagy az interkulturalitás fogalmának használata adek-

                                                
404 Uo. p. 7. 
405 Uo. 
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vát-e a térséget illetően?406 Az antropológus Karnoouh felhívja a figyelmet arra, hogy a latin 

inter prefixum egyszerre jelöl elkülönülést, eltávolodást és reciprocitást. Ezért az 

interkulturalitás szimultán jelenti mindazt, ami elkülöníti és ami összeköti a kultúrákat, 

ugyanakkor általános érvénnyel bír minden területen a tudományoktól a népi kultúráig.407  Az 

Erdélyi Interkulturális Fórum keretében, amelyet a Pro Európa Liga Interkulturális Központja 

szervezett 1996-ban, olyan beszélgetésre (igazi párbeszédre) került sor román, magyar és né-

met értelmiségiek között, amely éppen ezt a kérdést taglalja. Ennek a beszélgetésnek szer-

kesztett változatát az Altera 6. száma közölte.408  

Szokoly Elek meghatározásában a közép-európai autentikus interkulturalitás olyan, mint egy 

kétirányú utca, a nyugati multikulturalitás ellenben egy egyirányú úthoz hasonlít. Vagyis ér-

tékítéletében az interkulturalitás nagyobb mozgásteret és több lehetőséget biztosít az érdekel-

teknek. Smaranda Enache szerint az interkulturalitás a többség-kisebbség viszonyának újraér-

telmezése, amelyben a kultúrák autonómok maradnak, így a hagyományok, a nyelvek sajátos-

ságait és önállóságát nem veszélyezteti. A multikulturalizmus ezzel ellentétben úgy tűnik, 

hogy mindent megenged, ami kulturális, és bármi uralkodó norma lehet, ami az egyik kultúra 

specifikuma – de lehet, hogy éppen az emberi méltóság vagy az egyetemes emberi jogok ellen 

való. Így a multikulturalitás megkérdőjelezi a szabadságot is, és feláldozza a kultúrák auto-

nómiáját. Érdekes azonban megjegyezni, hogy két évvel ezen beszélgetés után, 1999-ben 

megjelent a Smaranda Enache és Szokoly Elek által kiadott Altera 12. száma Multikulturaliz-

mus címmel. A fogalomhasználat kérdése így véleményem szerint egyelőre nyitva maradt Er-

dély kontextusában.  

Az etnikai/felekezeti sokszínűségből adódóan Erdély története leírható úgy is, mint a kölcsö-

nös toleranciák kialakulásának története. És ha az adott térségben együtt élő etnikumok egy-

más mellett élésének problematikáját akarnánk csak érintőlegesen is megérteni, akkor először 

tudatosítanunk kell, hogy „az Erdélyben élő népek jelenlétének, szerepének súlya koronként 

és vidékenként változott (…) ezen népek életében, előremenetelében a másik nép által terem-

tett politikai keret, államhatalom, közigazgatás (…) mit jelentett. Javára, avagy kárára szolgált 

az, hogy alá- illetve fölérendelt helyzetbe került a társadalom, a gazdaság avagy a politika te-

                                                
406 E kérdést feszegeti többek között az a (román és magyar értelmiségieket bevonó) kutatás, amelynek eredmé-
nye egy tanulmánykötet: Poledna, Rudolf - Ruegg, François - Rus, Cãlin (szerk.) Interculturalitatea. Cercetari şi 
perspective româneşti. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2002. Ennek néhány tanulmányát forrásként is 
felhasználtuk. Ezen kutatás a romániai interkulturalitás és interkulturális kapcsolatokat vizsgálta, és a kötet vég-
kicsengése az interkulturalizmus fogalmának az elfogadása a multikulturalizmus helyett Erdély kapcsán. Ugyan-
ezt a következtetést fejtette ki Cãlin Rus is a vele készített interjúban. 
407 Karnoouh 1997. 
408 De la „monoculturã” la interculturalitate (1997) 
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rén?”409 Az erdélyi sajátságos multikulturális modell jelenlegi állapota tehát mindenképpen a 

múlt szövevényes történetére épül: minden alkotó etnikumnak megvolt a maga szerepe ennek 

a sokszínűségnek a kialakulásában, koronként változó intenzitással. Az eredő, a végeredmény 

viszont adott – csak fel kell ismerni az országot gazdagító aspektusát.410 

9. Táblázat: Románia és Erdély etnikai összetétele a 2002-es népszámlálás adatai alapján 

(főbb etnikumok tekintetében): 

 Románok Magyarok Németek Zsidók Cigányok 

Romániában 19.399.597 1.431.807 59.764 5.785 535.140 

Erdélyben 5.393.552 1.415.718 53.077 1.804 244.475 

Forrás: A román Nemzeti Statisztika Hivatal adatai alapján saját szerkesztés 

Mint látható a 9. táblázatban, a 2002-es népszámlálás adatai is az mutatják, hogy a magyarok 

és a németek szinte teljes egészében Erdélyben élnek, de a 7. táblázat 1992-es adataihoz vi-

szonyítva a létszámváltozások elkeserítőek. Az erdélyi magyarok közel 200 ezerrel keveseb-

ben vannak, míg a németek megfeleződtek, a zsidóknak pedig csak kétharmada maradt az or-

szágban. Mindez tíz év leforgása alatt, a rendszerváltás után történő változás. 

Az erdélyi etnikai változásokról többet esik szó, mint a felekezeti sajátosságokról. A ma-

gyarság esetében is számos vallási közösséget (római katolikus, református, unitárius) külön-

böztetünk meg, de kevesebb figyelem fordul a románság felekezeti megosztottságára, miköz-

ben ez Erdélyben nem csupán jelen lévő, de releváns jegy is. Az erdélyi románok többsége or-

todox vallású, de a görög katolikusok (még ha kis létszámban is), Erdélybe tömörülnek, aho-

gyan ezt az alábbi, 10. táblázat is mutatja.411 

                                                
409 Tonk 2001. p. 11.  
410 Poledna (2002) felhívja a figyelmet arra, hogy 1850-ben az Erdély esetében történt népszámláláskor még kü-
lön számolták az erdélyi magyarokat és székelyeket, valamint a németeket és szászokat. Ezek a megkülönbözte-
tések az egyes nemzetiségek között is árnyalatokat képeztek. Így az etnikai kép Erdélyben még komplexebb 
mintát szolgáltatott a 19. században. 
411 A románia etnikai változásokról 1930 és 2002 között lásd a melléklet 1. ábráját, a felekezeti összetételről lásd 
a melléklet 2. ábráját. 
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10. Táblázat: Románia és Erdély vallási összetétele 2002-ben (jelentősebb történelmi vallások 

tekintetében) 

 Ortodox Görög kato-

likus 

Római kato-

likus 

Református Unitárius 

Románia 18.817.975 191.556 1.026.429 701.077 66.944 

Erdély 5.053.967 177.555 734.748 696.393 66.446 

Forrás: A román Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai alapján saját szerkesztés 

Az erdélyi románság szempontjából a görög katolikus egyház szerepe és története meghatáro-

zó jellegű, ahogy ezt figyelemre méltóan leírta Alexandru Cistelecan is néhány írásában.412 

Kifejtette, hogy miközben az erdélyi románokra nem hatott a reformáció, az ellenreformáció 

iránt annál inkább fogékonyak voltak, így ebben a korszakban (a 17. század végén és a 18. 

század elején) az erdélyi románok közel fele tért át a görög rítusú katolikus vallásra, amelyet a 

románok számára a korszak „egyetlen szellemi forradalma”-ként értékel. „A Román Unitus 

Egyház nyitotta meg a románok előtt a városokat, s tette lehetővé számukra a mesterségekben, 

a szabad pályákon és a közigazgatásban való tevékenykedést. Ennek az egyháznak az iskolá-

ból kerültek ki nemcsak az Erdélyi Iskola képviselői, hanem a kor román értelmiségei is.”413 

Ezzel nem kevesebbet állított Cistelecan, mint azt, hogy az erdélyi román értelmiség és pol-

gárság kialakulása ennek a vallásnak és egyháznak köszönhető. Ilyen kontextusban tekintve a 

görög katolikus egyház szerepét jól látható, hogy egyrészt Erdély milyen fontos a románság 

nemzetté válásának szempontjából, másrészt pedig Erdély vallási palettáján milyen jelentős 

színfolt a (ma már sajnos kis létszámban reprezentált) görög katolikus szellemiség. „Ha ma 

még beszélünk erdélyi szellemről vagy valamilyen erdélyi megkülönböztető jelről, az nem-

csak a nemzeti és szellemi sokszínűségnek köszönhető, annak minden párhuzamosságával és 

átfedésével, hanem ennek a ’helyi kegyességnek’ is, amely a románságot kétárnyalatúvá szí-

nezte.”414 Mint láthattuk a 10. táblázatban is, a görög katolikusok legnagyobb része Erdélyben 

él, így az erdélyi románság egyik megkülönböztető jegyévé is válik az ország más területein 

élő románokkal szemben, viszont létszámuk napjainkban sokkal kevesebb az ortodox vallású 

románokéhoz képest, így a mai Romániában a görög katolikus erdélyi románok a kisebbségi 

lét tapasztalatait élhetik meg415. 

                                                
412 Cistelecan 2001b, 2002a. 
413 Cistelecan 2001b. p. 1. 
414 Uo. 
415 Erre utal Cistelecan 2001c. p. 16. 
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1948-ban a Román Unitus Egyházat betiltották, és az államszocialista korszak igazi mártír 

időszak volt a számukra. A rendszerváltás utáni rehabilitációjuk ugyan megtörtént, de igazá-

ból nem hozott igazi változást a görög katolikus erdélyi románság, illetve az egyház számára. 

Az elkobzott egyházi vagyon visszaszolgáltatása lassan és nehézkesen haladt, így 2002-ben a 

hívek egy Memorandumot írtak és továbbítottak a román államfő, és a kormány felé, amelyet 

a Pro Európa Liga az Altera 19. számában leközölt.416 Ebben több elvre és jogra is hivatkoz-

nak, köztük a teljes egyházi kárpótlás nemzetközi szabályozására, az emberi jogokra, az egy-

házi önrendelkezés és a békés egymás mellett élés elvére. Az aláírók romániai és külföldön 

élő görög katolikus hívek, akik a dokumentumot angol és francia nyelvre lefordítva többek 

között eljuttatták minden román konzulátusra és követségre, az Európai Unióhoz, az Európa 

Tanácshoz, a NATO-hoz, a Pápához, az európai államok kormányaihoz, az Egyesült Államok 

és Kanada kormányaihoz, az amerikai Kongresszushoz és az Amnesty International szerve-

zethez. A Memorandum mellékleteiként vázolták az egyház rövid történetét, leírták az 1948-

ban elkobzott vagyon listáját összehasonlítva a visszakapott vagyon listájával, a lerombolt 

templomok és a szétdarabolt vagyon ismertetésével együtt. Céljuk egyértelműen a történelmi 

Román Unitus Egyház vagyoni helyzetének a rendezése a meglévő jogi kontextus mentén, 

amit a román állam egyelőre bagatellizál. A probléma kényes téma, de megoldása a társada-

lom és az állam érettségének a próbája.417 

Alexandru Cistelecan az etnikai és vallási sajátosságok mellett Erdély tekintetében kiemeli az 

európai hagyományok követésének és továbbélésének jelentőségét, a gazdasági fejlettséget és 

a munkához való viszonyt, amely minőségek megkülönböztetik a régiót Románia más térsé-

geitől. „Az etnikai valamint a vallási sokszínűség (bármennyit is vesztett árnyaltságából az el-

ső), néhány mélyebb európai hagyomány és nosztalgia, akárcsak a munka szigorúbb etikája, 

és egy – a többi vidékhez képest – fejlettebb gazdaság, mind ennek a sajátosságnak népkölté-

szeti bizonyítéka, és elégséges ahhoz, hogy serkentsen egy valamennyire is világos elmét.”418 

Ovidiu Pecican azonban amellett érvel, hogy „Erdély nem organikus egység, inkább hazák 

kötege”, vagyis az ő perspektívájából nézve a térség túl sokszínű, kisebb homogénebb terek-

ből áll, így nem fogható fel és nem értelmezhető egy egységként.419 Számára külön entitások 

a Bánság, Bihar, Szilágyság, Máramaros, Hátszeg, Barcaság stb., és e térségekben a különbö-

ző etnikumok együttélése is más jelleget öltött a történelem során, megadva így ezen kisebb 

                                                
416 Memorandum cãtre Statul romãn al credincioşilor greco-catolici din România şi din întreaga lume (2002)   
417 Cistelecan 2002. 
418 Cistelecan 2000. p. 1. 
419 Pecican 2000a. p. 6. 



 163

tereknek a maguk sajátosságait. Ezeket a specifikumokat fel kell térképezni, de nem lehet egy 

szervesen egységes Erdély fogalma alá vonni, vallja Pecican. Ezt a véleményt Szokoly Elek 

Erdély jövőjének és a jövőre vonatkozó „provinciális” tervek kontextusában veszélyesnek ta-

lálja. A nézetkülönbségek itt szembeötlő módon ütköztek egymással. Szokoly kifakad: „végső 

soron mi igazolná a sajátos jogok védelmét, ha saját különbség nincs? (…) a földrajzi atomi-

zálás társadalmi atomizálással egészül ki”420. Ez az álláspont messzemenően védi az Erdély 

egészére vetített sajátosságok létezését, a szerves egység meglétét. 

Ezeket (és más, később tárgyalt) véleménykülönbségeket észlelve Marius Cosmeanu nagyon 

találóan két táborra osztotta a Provincia holdudvarához tartozó, a diskurzusban résztvevő sze-

replőket. Elkülönített két csoportot: az egyik az ún. hard, ahova a magyarok tartoznak, akik-

nek erdélyisége, „transzszilvanizmusa” politikai, míg a másik egy soft csoport, a románoké, 

akiknek elsősorban kulturális dimenzióban értelmezhető transzszilvanizmusuk. „A magyarok 

hard és a románok soft beszéde közötti különbséget, szerintem, a vélemények felvállalásának 

szintje okozza, azok a határok, amelyekig a kétfajta beszéd el kíván érni. Egy olyan kultúrá-

hoz tartozva, amely természetesnek tartja a dolgok nyílt nevén nevezését, vagyis az erdélyi 

kérdést politológiai és szociológiai fogalmakban (is) tárgyalva, a Provincia cikkeinek magyar 

szerzői nagyobb hatást gyakorolnak a magyar olvasókra. A román szerzők inkább csak célzá-

sokba bocsátkoznak a kérdés tárgyalásakor.” 421 Meg kell jegyeznünk, hogy ez a megkülön-

böztetés a Provincia vita-életének első évében, vagyis 2000-ben még helytállónak mondható, 

az elkülönülés később viszont árnyalódik, és nem mutat ennyire éles határvonalakat.  

V.3.2. Az erdélyi identitás 

A multikulturális közeg olyan kölcsönhatásokat eredményez, amelyekre csupán egy ilyen sa-

játos miliőben kerülhet sor. Ezek az értékhordozó „társadalmi-felekezeti, együttélésbeli és 

kulturális kölcsönhatások”422 mind alakítják, formálják a regionális azonosságtudatot is. De 

mit is jelent a Provincia hasábjain publikálók számára a regionális azonosság avagy identitás-

tudat? 

Alexandru Seres kételyét fejezte ki a tekintetben, hogy valóban léteznek-e regionális identitá-

sok, vagy legalábbis kellőképpen körülhatárolhatóak-e és ilyen formában megfelelően igazol-

ják-e az ország esetleges föderalizálását423. Így véleményében annak adott hangot, hogy egy 

                                                
420 Szokoly 2000. p. 7. 
421 Cosmeanu 2000a. p. 11. 
422 Grancea 2001. 6. p. 
423 Seres 2001. 2. p. 
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különálló területi entitás lehatárolására csak akkor van lehetőség, ha fellelhető benne az ott 

élők térséghez kötődő azonosságtudata. Ezzel szemben Kántor Zoltán megkérdőjelezte azt az 

állítást, hogy régióról csak akkor beszélhetünk, ha jól körülhatároljuk az ott élők regionális 

identitását, így írásában kifejtette, hogy szerinte ez nem szükséges ahhoz, hogy lehatárolhas-

sunk egy területi egységet.424  

Hajdú-Farkas Zoltán az erdélyi sajátos társadalmat „etnológiai csodá”-nak nevezte, amely 

alapot adhat egy sajátos identitás (tudás, világértelmezés) létrejöttének, és amelynek alapja az 

az „önbizalom”, amely pacifista irányba vezette még az etnikai konfliktusok rendezését is. 

„Az erdélyiség egyfajta sajátságos tudás, ’világértelmezés’, amely a két ’másik’ nép nyelvének 

és kultúrájának ismeretéből és tiszteletéből áll össze. Nem többlet és nem hiány, hanem olyan 

kulturális és erkölcsi alap, amely segít, hogy az ’anyanemzetek’ egyoldalúan jóhiszemű – tehát 

elfogult – tanácsait, segítségét is kritikus, ’erdélyi szemmel’ vizsgálhassuk felül. Az ’etnológi-

ai csodát’ is csak ez az összerdélyi személyes- és kollektív önbizalom tehette lehetővé, ennek 

köszönhető az is, hogy nálunk nem alakulhattak ki a szerbekéhez vagy a palesztinokéhoz ha-

sonló terrorista mozgalmak.”425  

Még a Provincia létrejötte előtt Szokoly bevezetette a homo transsylvanicus fogalmát426, 

amely az etnikumok hosszas egymás mellett élése során alakult ki, létrehozva egy kulturális 

(de lehet, hogy nyelvi és biológiai) értelemben vett új emberi hibridet. 

A Provincia folyóirat több írásában is felbukkan Erdély kapcsán az ún. transzetnikus identi-

tás. Ez a nemzeti identitások feletti, azt meghaladó önazonosságot jelenti, mely többnemzeti-

ségű régiókban alakulhat ki, és segít meghaladni a nacionalizmust. Több szerző szerint a 

transzetnikus identitás Erdélyben is érvényes lehetne (l. Molnár Gusztáv), segítve az esetleges 

autonómia kialakítását.427 Ezen szerzők sorába azonban nem állt be Kántor Zoltán, aki fenn-

tartásokkal kezelte „az etnikai konfliktusokkal foglalkozó szakirodalom egyik kedvenc 

fogalmá”-t, a transzetnikus identitást. Kétkedett abban is, hogy egy ilyen identitás kialakulása 

segít mentesíteni Romániát a nemzeti feszültségektől. „Az újabb szakirodalom és az értelmi-

ségiek egy része előszeretettel hivatkozik arra, hogy többes identitással rendelkezünk, illetve 

hogy a többes, transzetnikus identitás kialakítása következtében csökkennek az interetnikus 

feszültségek. Nekem az az érzésem, hogy ennek a divatos fogalomnak a kritikátlan átvétele 

                                                
424 Kántor 2001b. 
425 Hajdú-Farkas 2000. 
426 Szokoly 1999. 
427 A transzetnikus identitás kérdése a Provincia folyóirat megszűnése utáni időszakban tartott egyik fórumon is 
felbukkan. Lásd: Forumul central-european de regionalizare şi integrare 2004. 
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inkább gátolja, mint segíti a szükséges kibontakozást.” Kántor felteszi továbbá a kérdést, hogy 

a folyamatok milyen irányúak: a „létező”, akár többes, transzetnikus identitás alakítja-e a po-

litikai szerkezeteket, intézményeket, vagy fordítva: a létrehozott struktúra formál-e, alakít-e ki 

később ilyen jellegű azonosságtudatot428.  

Véleményünk szerint ilyen transzetnikus identitásra utalhat Ágoston „kettőstudat” kifejezése 

is, mely magában foglalja az etnikai és az erdélyi tudatot együttesen, és amely „a konvergens, 

az ésszerű megoldások keresésére” irányul, illetve „inkább belülről, az erdélyi multietnikus 

környezetben fog kialakulni, ha kialakul egyáltalán”429. 

A következő fejezetben tárgyalt vitairat, a Memorandum 8. pontja is kitér a transzetnikus 

identitás kialakításának fontosságára. A memorandisták is úgy vélik, hogy a transznacionális 

identitás hatékony ellenszere lehetne a nacionalizmus minden megnyilvánulásának: „A regio-

nális identitás polgári alapon történő felvállalása az olyan többnemzetiségű régiókban, mint a 

Bánát, Erdély vagy Dobrudzsa, hozzájárulhat azon transzetnikus identitásoknak a kialakításá-

hoz, amelyek alapján meghaladhatók lesznek a szélsőségesen nacionalista nosztalgiák, félel-

mek, valamint ezek túlhajszolása, de a polgári és demokratikus frazeológiát használó burkolt 

nacionalizmus is”430. 

Ezt a gondolatot viszi tovább a 2002-ben rendezett illyefalvi Transsylvania Nyári Egyetem431, 

melynek egyik kiemelt témája az erdélyi identitás kérdése volt. Az erről folytatott beszélge-

tés432 írott lenyomatát az Altera 2003/20-21-es száma közölte433. A beszélgetés érdekes prob-

lematikát feszegetett ebben a kérdéskörben, mégpedig azt, hogy kialakítható-e tudatosan az az 

erdélyi identitás? A kérdés „provokatív” és „drámai” jellegére már a beszélgetés elején felhív-

ta a figyelmet Alexandru Cistelecan, aki a maga (bevallott) szkepticizmusával fordult a téma 

felé. A párbeszéd azonban az erdélyi identitás két aspektusát is körvonalazta: egy pozitívat és 

egy negatívat.  

Az erdélyiség pozitív aspektusa összetett, és a párbeszéd minden résztvevője hozzájárult en-

nek a komplexitásnak az árnyalásához. Az értékek visszaszerzésének, újraaktualizálásának és 

befektetésének a projektjét látták benne (Cistelecan), mely egyfajta közép-európai identitást 

                                                
428 Kántor 2002. 5. p. 
429 Ágoston 2000. p. 11. 
430 A Memorandum szövege és aláírói… 2002. p. 2. 
431 A Nyári Egyetemet a Pro Európa Liga Interkulturális Központjának egyik programjaként a Heinrich Böll 
Alapítvány támogatta 
432 A beszélgetés résztvevői: Horváth István (moderátor) szociológus, Wolfgang Wittstock a Romániai Németek 
Demokratikus Fórumának képviselője, Alexandru Cistelecan, Marius Cosmeanu, Gabriel Andreescu, Bakk Mik-
lós, Szokoly Elek, Molnár Gusztáv  
433 Identitatea transilvanã… 2003. 
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jelent kulturális és politikai dimenziókkal egyaránt (Andreescu). Az erdélyi identitás negatív 

konnotációja pedig abban rejlik, hogy tulajdonképpen egyúttal egy ellenérzés is, mégpedig a 

központ, illetve a centralizmus iránti válasz-reakció (Cistelecan), de a globális folyamatokkal 

szembeni konfrontáció is, felértékelve a lokális értékeket és specifikumokat434 (Szokoly). E 

két aspektusnak az együttese ennek az erdélyiségnek a duális jellegét eredményezi, és ameny-

nyiben ezt a kérdéskört mélységeiben kívánja bárki is szemlélni, mindkét jellegét figyelembe 

kell vennie.  

De milyen alapokra helyezhető az erdélyi identitás? Erre a kérdésre is komplex válasz szüle-

tett a beszélgetés során. Egyrészt az etnikai és vallási sokszínűség, amelyet már érintettünk, 

kiemelésre került azzal a megjegyzéssel, hogy a történelmi múlt sokkal inkább jegyezhette ezt 

a tulajdonságot Erdély esetében, mint a jelen. Így a mai erdélyiség keresése inkább nosztalgia, 

kis regionális projektek egyvelege, mintsem egy egység, hiszen a mínuszok, az „exit”-ek jel-

lemzik a leginkább: a németek, a zsidók és egyéb sajátos jegyek jelenlétének az elhalványulá-

sa (Cistelecan). De még mindig „igazi” erdélyinek lenni azt jelenti, hogy az ott élő tökéletesen 

beszél románul, magyarul és németül, sőt a Bánát térségében még minimum szerbül is 

(Cosmeanu). Erdélyi német szemszögből azonban a regionalitás hétköznapi, és az etnikai 

megkülönböztető jegyek közé tartozik, mivel önmagukat is regionális csoportokba sorolják, 

és önszerveződésük is e mentén zajlik: vannak szászok, bánáti svábok, szatmári svábok stb., 

mindegyik saját történelemmel és saját identitással. Az országban egy föderációhoz hasonlóan 

öt regionális fórumba tömörülnek 1990 óta. Az erős identitásuk, amely a több mint 850 éves 

erdélyi múltra vezethető vissza, megjelenik nevükben is, mely megkülönbözteti őket más né-

metektől: Siebenbürger Sachsen, vagyis erdélyi szászok435 (Wittstock). 

Az erdélyiség megkülönböztető jegyeihez tartozik továbbá a társadalmi szerződésnek, mint 

olyannak az elfogadása. A föderalitás eszménye Közép-Európában kiépítette a társadalmi 

szerződéseknek az a válfaját, amely megteremti a közösségek közötti szerződések lehetőségét. 

Erdély közép-európai történetének utolsó ilyen társadalmi szerződése a Gyulafehérvári Nyi-

latkozat volt, amely a politikai identitást az Erdélyben élő kulturális-etnikai identitásokra kí-

                                                
434 Erre a kettősségre utal a regionális gazdaságtan „globális-lokális paradoxon”-ja is (L. Lengyel-Rechnitzer 
2001) 
435 Wittstock beszámol egy érdekes felmérésről is, amelyet a németországi Münster Egyetemen végeztek 1990 
után.  A felmérésben azt a „push-pull” hatást igyekeztek feltérképezni, amely az erdélyi németek Németországba 
való kivándorlását eredményezte. A kérdés a következőképpen fogalmazódott meg: inkább a szülőföld elhagyá-
sát érezték kényszernek vagy pedig inkább az NSZK vonzereje hatott rájuk. A felmérés eredménye egyértelműen 
az lett, hogy több évi NSZK-beli tartózkodás után a megkérdezettek inkább NSZK vonzó hatását adták meg 
emigrációjuk indokaként, és kevésbé az otthoni rossz körülmények elhagyásának kényszerét. Identitatea 
transilvanã… 2003. p. 244. 
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vánta építeni (Bakk, Wittstock). Kérdés, hogy Kelet- és Dél-Európában érvényesíthető-e a 

nyugati társadalmi-politikai-kulturális modell a jövőben, vagy egy teljesen más modellt fog-

nak követni az e térségbe tartozó országok, köztük Románia (Molnár). 

A további erdélyi megkülönböztető jegyek tekintetében ellentét fedezhető fel a történészek és a 

társadalom mélystruktúráját kutató szociológusok, politológusok között. A beszélgetésben 

résztvevők megfogalmazták ellenvéleményüket azon történészi nézőponttal szemben (pl. So-

rin Mitu véleménye436), miszerint Erdély már nem sokban különbözik Románia többi térségé-

től, hiszen a szocializmus buldózere ugyanazokat a nyomokat hagyta maga után, ugyanazok a 

lakótelepek sorakoznak a városokban, hasonló problémákkal és sorssal. Szokoly kiemelte, 

hogy a felszín hiába ugyanolyan vagy hasonló, de a mélystruktúra tekintetében mindenképpen 

felfedezhetőek azok a különbözőségek, amelyek csakis Erdélyre jellemzőek. A mélystruktúra 

szerkezete pedig sokkal időt állóbb, mint a felszín, a változások sokkal nehezebben érintik.437 

Ilyen strukturális jegy a már említett társadalmi szerződéshez viszonyulás kultúrája. Bakk 

Miklós mindehhez hozzátett néhány nagyon fontos ismérvet: 

1. Gazdasági szempontból: félretéve azt a tényt, hogy Erdély gazdasága mennyivel és milyen 

módon ad hozzá többet a romániai bruttó hazai termékhez, mint az ország egyéb térségei, fon-

tos megvizsgálni a térségben letelepedett külföldi kisbefektetők kulturális dimenzióit. Ezek tu-

lajdonképpen a nagy befektetők előtt járnak, mintegy tesztelve a gazdasági-társadalmi kör-

nyezetet. Erdélyben ezek a kisbefektetők közép-európai eredetűek, főleg Németországból, 

Olaszországból és Magyarországból. Mindeközben Románia többi részében leginkább szíriai, 

török és más keleti kisbefektető jelenléte a meghatározó. Ez a különbség a két térség között 

Erdély elkülönülő fejlődési stratégiáját is jelentheti. 

2. A helyi közösségek kulturális-politikai orientációja szempontjából: érdekes megfigyelni a 

különbségeket, például a testvérvárosi kapcsolatok kérdéskörében. Statisztikailag ellenőrizhe-

tő módon Erdély települései közép- vagy nyugat-európai kapcsolatokat építenek ki leginkább. 

Ez mindenképpen egy releváns vonzástér, hiszen ezek a kapcsolatok olyan csatornák, amelye-

ken keresztül a közösségfejlesztés modelljei eljutnak Erdélybe és azokat ily módon fel tudják 

használni, be tudják építeni a társadalmi struktúrába.  

3. Választási eredmények tekintetében: megemlítendő, hogy Erdélyben a nagyvárosok pol-

gármesterei kevésbé képezik le a helyi tanács politikai szerkezetét, mint teszik azt az ország 

                                                
436 Mitu 1998. 
437 Erről lásd még Szokoly 1999. 
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egyéb részein. Ez mindenképpen az erdélyi helyi közösségek jövőkép-kialakítási igényét feje-

zi ki, amely hangsúlyosabb az ország ezen térségében, mint máshol.  

Ezekhez a specifikus jegyekhez Horváth István hozzátette azt az infrastrukturális adottságot, 

amely a településhálózat jellegéből adódik. Erdélyben, mint több központú térségben lehetővé 

válik a városi központok és a hozzájuk tartozó vidéki zónák harmonikus egysége, sajátos 

struktúrája, amellyel ilyen formában nem találkozunk Románia egyéb tájain. Horváth ebből 

kiindulva az 1996-os országos választási eredmények térségi különbségeit is igyekszik ma-

gyarázni, mintegy alternatívát adva a Molnár Gusztáv által relevánsnak tartott Huntington-

modell mellé. 

Az elemzett beszélgetés teljesen összhangban volt Molnár Gusztáv azon véleményével, mi-

szerint az erdélyiség „per definitionem nemzetek fölötti, pontosabban nemzetek közötti”438. 

Ez magában foglalja a szerződés-elméletet, a közösségi szemléletet és a közös politikai akarat 

esetleges megnyilvánulását. Ez a közös erdélyi politikai keret viszont intézményrendszert és 

Erdélyi Alkotmányt igényel, vallja Bakk Miklós. 

Az erdélyi, mint regionális identitás kialakulásához/kialakításához jó példát szolgáltat a bán-

sági, már feltérképezett identitás, amely sajátosan két fontos pilléren nyugszik: a rendkívül 

sokszínű etnikai összetételen, illetve a gazdasági fölényen, amelyet Bánát sokáig a magáénak 

mondhatott még Románián belül is.439 

Minden véleményt egybevetve kétségtelen, hogy az erdélyi társadalmi-gazdasági-kulturális 

modell olyan értékeket és jellegzetességeket hordoz, amelyek csak abban a térségben létez-

nek. Ezeknek a sajátosságoknak a száma jelentős, és számtalan kutatás épülhetne ezeknek a 

pontos feltérképezésére. Az is kétségtelen tehát, hogy az erdélyiség mint olyan is értékhordo-

zó, és hogy ezekre az erdélyi közös jegyekre és értékekre épülő cselekvés kialakítása volna az 

interetnikus párbeszéd egyik nagy célja is. A közös cselekvés pedig Erdély jövőjére, speciális 

státuszának kialakítására irányulna.   

                                                
438 Molnár 2000d. p. 12. 
439 A sajátos bánáti identitásról lásd: Bodó 1994, illetve România într-o Europã a regiunilor 1999. (Marius 
Turda véleménye a dialógusban) 
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V. 4.  A konszociáció lehetőségei Erdélyben 

A konszociációs demokrácia fogalmát Erdély kontextusába Molnár Gusztáv emelte be a 

Provincia hasábjain, először az első évfolyam 3. számában említve440, majd a 6. számban bő-

vebben is kifejtve441. Logikai okfejtésében, amely mentén haladva ennek esélyeit latolgatja a 

régióban, Molnár abból indult ki, hogy az erdélyi társadalom, az Arend Lijphart-féle megkö-

zelítés értelmében, eleve plurális. „Plurális társadalomnak ebben az értelemben az ún. 

szegmentális törésvonalak által felszabdalt, szeletekre, külön egységekre bomló társadalmat 

tekintjük, amelyben a politikai erők megoszlása hűen követi a társadalomban meglévő objek-

tív különbségeket. A szegmentális törésvonalak vallási, ideológiai, nyelvi, regionális, kulturá-

lis, faji vagy etnikai jellegűek lehetnek. A plurális társadalmak további figyelemreméltó jel-

lemvonása, hogy a politikai pártok, érdekcsoportok, médiák, iskolák, az önkéntes egyesülé-

sek, egyszóval a civil társadalom szubjektumai a szegmentális törésvonalak mentén szerve-

ződnek meg.”442 Molnár kiemelte, hogy az ilyen plurális társadalmaknak figyelemreméltó sa-

játossága, hogy a homogenizáció nem hat rájuk oly mértékben, hogy mélyrehatóan megvál-

toztassa őket, ilyen formában igen stabil demokrácia kiépítését teszik lehetővé. A 

konszociációs demokrácia nem az angolszász, hanem a kontinentális Európa hagyományaiba 

van beágyazva, ahogy erre már utaltunk a disszertáció elméleti részében. Molnár szerint a 

konszociációs modellt minden olyan, általa „közép-európai fragmentumnak” nevezett térség-

ben alkalmazni lehet, ahol a társadalom plurális, így Erdélyben, Vajdaságban és a többi (már 

említett) térségben.  

Erdély társadalmának specifikumait értelmezve Molnár négy releváns szegmenst különített el: 

1. a transzszilvanista magyar szegmenst, amely az erdélyi értékeket fontosnak tartja és vállalja 

minden tekintetben, akár politikailag is (ide sorolja az RMDSZ-t); 

2. a transzszilvanista román szegmenst, amely vállalja erdélyi identitását (ez még nem alakult 

ki, vagy még láthatatlan); 

3. az unitarista, a román megbonthatatlan egység-eszményben hívő, antitranszszilvanista ro-

mán szegmenst; 

4. az antitranszszilvanista magyar szegmenst, amely a gazdasági, a kulturális és a politikai 

életet és érdekeket tekintve Magyarország felé orientálódik. 
                                                
440 Molnár 2000e. 
441 Molnár 2000f.  
442 Uo. p. 2. 
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Molnár Gusztáv szerint, amennyiben a transzszilvanista román szegmensnek sikerülne artiku-

lálódnia, úgy a transzszilvanista magyar szegmenssel közösen többséget tudna alkotni Erdély-

ben. Így kialakulna egy ún. transzetnikus párt, amely nem etnikai, hanem erdélyi, regionális 

érdekeket fejezne ki és képviselne. Ez annál is inkább indokolt Erdélyben, mivel multietnikus 

tartományról van szó.443 (Itt visszaköszön az a felfogás, amelyet K. Lengyel Zsolt fogalmaz 

meg, és amelyről már szóltunk, miszerint a transzszilvanizmus politikai dimenzióval is ren-

delkezik444). 

A transzetnikus párt és a konszociációs demokrácia erdélyi kontextusban való használata fel-

bolygatta a párbeszédet, igazi vitát generált. A szegmensek Molnár-féle tagolását Borbély 

Zsolt Attila kritizálta, aki szerint éppen a magyar szegmensek esetében téved Molnár Gusztáv. 

Borbély felhívta a figyelmet arra, hogy nem az RMDSZ Bukarest-centrikus politikáját kellene 

transzszilvanistának hívni, hanem az antitranszszilvanistának ítélt Tőkés László és a Reform 

Tömörülés csoportját, akik az „erdélyiség gondolatát” sokkal inkább zászlajukra tűzik.445 

Mint ahogy már említettük, Ovidiu Pecican szerint Erdély nem egy organikus egység, hanem 

több kisebb, egyedi sajátosságokat rendelkező térség összessége, és ilyen értelemben is elve-

tette egy transzetnikus párt létrehozásának szükségszerűségét, illetve elgondolását. Számára 

volt még egy ellenérv is, amely az általános romániai politikai miliőből fakad, és amely a po-

litikába „tévedt” emberek jövőjét festi elénk: „Nem tűnik számomra sikeres ötletnek egy - 

még egy! - új párt megalakítása, amikor a (román) közélet színterének problémája épp a pár-

tosodás inflációja. Egy ilyen új párt a legjobb esetben is csak a politikai osztályt gyarapítaná, 

azt a réteget, amelynek különleges alkímiával gyakran sikerült tiszteletreméltó, olykor egye-

nesen kiváló egyéneket kínos politikai bábfigurákká átgyúrnia.”446 Transzetnikus párt helyett 

Pecican transzetnikus polgári nyilvánosság, fórum létrehozását indítványozta. Érdekes megje-

gyezni, hogy az Ovidiu Pecicannal készített interjúnkban azt vallja, hogy nem tartotta rossz 

ötletnek a transzetnikus párt felvetését, de nem látta elérkezettnek a pillanatot Erdélyben egy 

ilyen konstrukcióhoz. A jövőben azonban nem zárja ki egy regionális párt szervezésének a le-

hetőségét és eredményességét. 

Sabina Fati szintén az akkori román politikai állapotokkal indokolta azt, hogy egy erdélyi re-

gionális párt létrejötte elterelné a figyelmet az akut társadalmi és gazdasági problémákról, és a 

                                                
443 Molnár 2000b. 
444 K. Lengyel 2007d. 
445 Borbély 2001. 
446 Pecican 2000a. p. 6. 
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Társadalmi Demokrácia Romániai Pártjának (PDSR)447 a malmára hajtaná a vizet. Azzal a ki-

jelentésével, miszerint „a transzszilvanizmus mégis inkább kulturális ’ügy’ marad az erdélyi 

román számára, mint politikai ideológia”, Fati a „soft” csoport táborát népesítette. Igaz, írása 

végén Fati kitért arra, hogy egy regionális párt létrehozása egyszer majd értelmet kaphat, de 

az adott korszak ennek még nem kedvez. „Amikor az erdélyiek, nemzetiségüktől függetlenül, 

jobban élnek majd, mint a többi tartomány lakói, amikor a központ beavatkozása nélkül, regi-

onális szinten oldják majd meg interetnikai kérdéseiket, amikor az itteni közvélemény fel lesz 

készülve egy politikai decentralizációra, akkor valószínű, hogy az erdélyi politikusok és az 

erdélyi értelmiség, megszabadulva a periféria komplexusától, egy regionális párt kérdését is 

felveti majd.”448 Daniel Vighi a regionális párt koncepciója tekintetében arra a veszélyre fi-

gyelmeztetett, amely esetlegesen elvezethet egy regionális nacionalizmushoz, felváltva az ál-

talános nacionalizmust. Vagyis a románok és magyarok közötti feszültség helyébe az erdélyi-

ek és más régióbeliek közötti ellentét léphet életbe, így ezt egyáltalán nem szorgalmazná.449 

Gabriel Andreescu az RMDSZ kormányon maradását tekintette egyfajta konszociációs meg-

oldásnak (konszenzuálisnak hívja, ami nem ugyanazt jelenti, amint azt az elméleti részben ki-

fejtettük – ezzel Andreescu összemossa a két fogalmat, illetve Lijphart egy későbbi művére 

utal450). Ehhez azonban belátása szerint is sok mindennek kellene rendeződnie, illetve maga 

az RMDSZ-nek is egy új projektet kellene a magyar közösség elé tárnia.451 Ezt kiegészítette 

Bakk Miklós, felhívva a figyelmet arra, hogy Lijpart utal egy nagyon lényeges feltételre, 

amely nélkül konszociáció nem létezhet. Ez a lényegi elem a konszenzualista politikai kultú-

ra, vagyis a kialakult oszlopok, társadalmi szegmensek közötti konszenzus. Ez ennek a mo-

dellnek a kötőeleme, ami nélkül elképzelhetetlen. Bakk Románia egészében nem látta ennek 

feltételeit, ezért szorgalmazta a kérdésnek az erdélyi, regionális keretekben történő vizsgála-

tát. 452 

A 2000 novemberében lezajlott választások eredménye azonban néhány román értelmiségit is 

a transzetnikus párt ideájának elfogadásához vezetett. A november végi elnökválasztás máso-

dik fordulója alkalmával a választók Ion Iliescu és Vadim Tudor között választhattak. Vagyis 

a romániai választók abszolút európai alternatíva nélkül maradtak. Ez a hiány játszott közre 

                                                
447 Ez a párt a Nemzeti Megmentési Front-ból alakult 1993-ban, és lényegében a rendszerváltás előtti politikai 
erők utódpártjaként értelmezhető. 
448 Fati 2000b. 
449 Vighi 2000. 
450 Lijphart 1984-ben megjelent műve: Democracies. Patterns of Majoritartian and Consensus Government in 
Twenty-one Countries. 
451 Andreescu 2000. 
452 Bakk 2000a. 
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abban, hogy Erdélyben volt a legalacsonyabb a választói részvétel az országban, de itt szavaz-

tak a legkevesebben a PDSR-s Ion Iliescura is.  Ilyen értelemben a szélsőjobboldali naciona-

lista Vadim Tudor 8%-kal jobb eredményt ért el Erdélyben, mint Iliescu, de az országos ösz-

szesítésben ez utóbbi került ki győztesként.453 Traian Ştef szívesen látott volna egy 

transzetnikus pártot, amely azonban nem feltétlenül a történelmi régiók mentén képződne, ha-

nem akár gazdaságilag hasonló fejlettségi szinten álló régiók mentén. Ezt a Regionális Szö-

vetség Pártjának nevezte el, amely a regionális önkormányzatért és a szubszidiaritásért har-

colna.454 

Caius Dobrescu egyik írásában455 beszámolt egy kulisszatitokról a Provincia berkeiből, misze-

rint az elnökválasztás két fordulója között az egymással elektronikus kapcsolatban lévő Pro-

vincia-értelmiségiek között milyen éles viták és nézeteltérések alakultak ki. Felvázolódott egy 

olyan alternatíva, miszerint ha az Iliescu-Vadim Tudor páros között kell eldőlnie a második 

fordulónak, akkor a csoport „választási bojkottra” szólítja fel a választókat. Egy másik alter-

natíva amellett szólt, hogy a „kisebbik rossz” mellett kell voksolni. Dobrescu szerint ez a vita 

– bár paradox módon – érvet szolgáltatott a transzetnikus párt létrehozása mellett, illetve meg-

figyelte – és ez számára pozitív töltetű volt – miszerint a két alternatíva között megoszló cso-

portok nem etnikai és nem életkor szerint különültek el. „Spontán és természetes módon, ma-

gyarok és románok egyaránt kerültek a ’barikád’ mindkét oldalára, ami azt bizonyítja, hogy 

lehetséges a transzetnikus értelmiségi és politikai kommunikáció!”456 

A konszociáció erdélyi lehetőségeihez láthatóan sok vélemény született a Provincia hasábjain, 

de kettő szakszerűsége kimagasló (Szász Alpár Zoltán és Kántor Zoltán írásai).  Szász 

egyértemű megállapítása, mely szerint a konszociáció intézményi keretei csak akkor alakul-

hatnak ki a térségben, ha az állam területi szerkezete is megváltozik, a problémakört egy szé-

lesebb kontextusba helyezte. Ezzel ugyanis bevonta az értelmezési körbe a föderalitás és az 

autonómia kérdését is. Amikor pedig a romániai és erdélyi társadalmi feltételeket vizsgálta 

megállapította, hogy amíg az ország egészét tekintve a feltételek semlegesek vagy kedvezőt-

lenek, addig Erdély esetében több kedvező lehetőség is fennáll, amelyek a konszociáció ki-

alakítását támogathatják. Ezek között említette többek között a lakosság optimális létszámát 

                                                
453 Ştef 2000b. 
454 Uo. 
455 Dobrescu 2000. 
456 Uo. p. 3. 
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(Svájc és Ausztria létszámadatai közé kerül) és a kompromisszumkészséget, valamint az 

egyeztetések hagyományát. 457 

Kántor Zoltán a konszociációs demokrácia nagy előnyét abban látta, hogy az adott térségben 

olyan politikai kereteket teremt, amelyek hozzásegítik a nemzeti kisebbségeket ahhoz, hogy 

nemzeti azonosságukat megtarthassák. Ehhez két dolognak a szükségszerűségét emelte ki: az 

állami szint alatti kisebb területi egységek kialakítását, illetve a kisebbségek számára önálló 

intézményrendszer kiépítését. De ugyanakkor a konszociáció nem ezen kialakított kisebb terü-

leti egységekre épül, hanem a Lijphart által felvázolt törésvonalak mentén kialakult szubkul-

túrákra, így rokonságot mutat a személyi autonómiával, de nem hasonlít a föderalizmusra 

vagy a területi autonómiára. Emellett Kántor maga is vallotta Szász véleményét, miszerint a 

jelen romániai körülmények nem kedveznek egy konszociációs modell kiépítésének, ehhez 

mindenképpen szükséges lenne az állam föderalizálása, de akkor is csak szűkebb területi kere-

tek között lenne a modell kivitelezhető, például Erdélyben.  

„(…) ha az állam területi szerkezete megváltozik, azaz kialakul egy szövetségi föderációs be-

rendezkedés, akkor egy olyan területi egységen belül, amelyben a magyarok demográfiai sú-

lya számottevő, nem kizárt ennek lehetősége. Ebben az esetben sem alakulna át területivé a 

modell, hanem egy országon belüli kisebb egységben valósulna meg.”458 Kántor a Molnár-

féle szegmensekkel kapcsolatban figyelmeztetett arra, hogy azok lehatárolásának esetében 

csak a politikai preferenciák érvényesültek, és ez nem felelne meg a lijpharti módszernek, 

amely egyszerre több, egymást átfedő törésvonal mentén tartja  a szegmenseket lehatárolható-

aknak. 

Habár a vita nagyobb része lezajlott a Provincia 2000-es I. évfolyamában, mégis még a 

2001/10-es szám is leközölt egy román egyetemi hallgató, Adrian Docea által írt érvelést a re-

gionális párt mellett, amely fiatalos és lendületes hangvétellel igyekezett alátámasztani azt a 

nézetét, miszerint Erdély csak egy ilyen párt létrejötte és munkája során léphet be a „civilizált 

világba”. A Provincia munkásságát nagyra, de nem elégségesnek tartva Docea kifejtette, hogy 

nem elég az értelmiséghez szólni, ahogyan ezt a folyóirat teszi. Tettekre van szükség, melyek 

rendszerét 12 pontban foglalta össze, és melyeknek véghezvitelében akadályként a naciona-

lizmust és központosítást, szövetségesként pedig Európát és az új nemzedéket, a fiatalokat je-

lölte meg.459 
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Molnár Gusztáv a Provincia 2001-ben megjelenő első számában számot vetett az előző évfo-

lyam eredményeivel és a transzetnikus párt körül kialakult vitával is, amelyet tartalmasnak és 

tanulságosnak vélt.460 De miután ez a vita megtorpant, Molnár (éppen a státustörvény körüli 

diskurzus egyik írásában) azt vallotta, hogy a Provinciának valójában nem is pártpolitikai di-

menzió mentén kell megoldásokat keresnie, hanem intézményi struktúrában, egy új típusú in-

tézményrendszer körvonalainak a feltérképezésében, melynek hagyományai nem élnek min-

denhol az országban, de élhetnek a különböző régiókban, így Erdélyben is. Ez az aszimmetri-

kus föderalizálás egyik lehetséges alapja lehet, ahogy ez már Spanyolországban vagy Nagy-

Britanniában már alkalmazásra került.461 

A konszociációs demokrácia és a transzetnikus párt kérdésköre teljesen új felvetés volt Erdély 

kontextusában. Erre okot adott az erdélyi plurális társadalom megléte, de – mint ahogyan ezt 

számos értelmiségi felvetette – az akkori román aktuálpolitika, illetve politikai mentalitás nem 

kedvezett az erről folyó vitának. Leginkább a román értelmiségiek körében tapasztalhattuk a 

szkepticizmust egy ilyen megoldás iránt (vagy a soft-abb álláspontot), de nem állítható, hogy 

minden román értelmiségi elzárkózott tőle, vagy teljesen elvetette. Voltak, akik a kérdést el-

odázták volna, és voltak, akik egyetértettek vele. A Dobrescu által közvetített polémia cso-

portalakító folyamata is optimizmusra adhatott okot, mivel olyan jelenségekről számol be, 

amelyek a kérdést egyelőre nyitottá teszik ugyan, de nem zárják ki a későbbi felvetését, ha a 

politikai mentalitás változna. 

Fontos megállapítás és a gondolatmenet továbbfonását segíti az a megállapítás, miszerint a 

konszociációs modell bevezetésének alapfeltétele egy föderatív állami struktúra. Ez Románia 

esetében szintén egy kényes téma, ismerve a román ultracentrális unitárius hagyományait. 

                                                
460 Molnár 2001a. Ezen írásában kiemeli Dobrescu véleményét, miszerint a román és magyar vélemények köze-
ledtek, de a románok egy csoportját (köztük szerkesztőtársát, Ovidiu Pecican-t) melankolikusnak tartja, mely ál-
lapotot az erdélyi románok esetében az 1918-as egyesülésig vezet vissza. 
461 Molnár 2001b. 
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V. 5. Autonómiamodell-viták a párbeszédben 

A Provincia hasábjain a Románia regionalizálási lehetőségeit számba vevő írások többnyire 

egy erősen decentralizált országot képzeltek el, melyben a szubszidiaritás alapelve messze-

menően érvényesül. Ezt nyílván csak egy paradigma-váltással lehet elérni, amely során a 

centralizált ország teljes átalakuláson megy keresztül. Amikor ehhez kapcsolódóan a 

föderalitás eszményét villantották föl a szerzők, akkor sokszor a föderalizmusnak azt az álta-

lános értelmezését értették az elképzelés alatt, amelyet Jacques Lévy fejtett ki egyik művében, 

amelyet a Provincia is leközölt. A föderalizmus kifejezés a foedus szóból ered, amely ’szövet-

séget’ jelent, és ezen jelentése mentén a szakrálisnak tekintett egységes államot 

deszakralizálja azzal, hogy megszünteti a hatalom szintjeinek a hierarchiáját, a hatalmi szintek 

így hasonló szuverenitást kapnak. 462 

Lévy szerint a világméretekben alkalmazható „föderalizmus előnye az, hogy univerzáliát ter-

mel, anélkül hogy egyetlen szervező elvet tenne kötelezővé”, míg a „föderalista eljárásmódra 

az a jellemző, hogy érzékeny a térbeli helyzetek sokfélesége iránt”. Lévy a progresszív spa-

nyolországi regionalizációt és a nagy-britanniai local government-ek kialakítását szintén föde-

rális jellegűnek tartja a kompetenciák megosztása miatt, és mert ezekben az országokban 

„minden városi szerveződési szint, a metropolistól az infraurbánusig, specifikus adminisztra-

tív szervezettséggel rendelkezik, hogy válaszolhasson a specifikus problémákra”463. Vagyis 

ezekben az országokban messzemenően érvényesül a szubszidiaritás elve is. Románia számá-

ra a föderalizmus melletti érv a hagyományos tartományok történelmi folyamatokban tapasz-

talt elkülönülése, specifikussá válása (Havasalföld, Bánát, Olténia, Moldva, Erdély). Ezen be-

lül Erdély helyzete még speciálisabb, itt „történelmileg jelentős mentalitásbeli és gazdasági 

különbségek alakultak ki a többihez képest”464, de a romániai regionális különbségek sokféle-

ségére már az előző fejezetekben is kitértünk. 

Az Altera folyóirat külön számot szentelt a föderalitásnak (Altera 1997, 6. szám). Ebben két 

neves szakértő munkáját is leközölték román nyelven, így a romániai értelmiségiek számára 

hozzáférhetővé váltak Guy Héraud és Daniel Elazar gondolatai. Héraud, akinek vonatkozó 

írása francia nyelven 1995-ben jelent meg, új rendszerben taglalta a föderalizmus sajátossága-

it, megkülönböztetve a föderális modellt, mint végeredményt és a föderális stratégiát, vagyis a 

                                                
462 Lévy 2001.  
463 Uo. p. 14. 
464 Vlad 2002. p. 2. 
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föderális struktúrát kialakító utak, eszközök rendszerét. A modell tekintetében Héraud kiemel-

te azokat a speciális elveket, amelyek kombinációja a föderalizmus sajátos szerkezetét és 

anticentralista jellegét adja, amely révén az állam deszakralizálódik, veszít szuverenitásából, 

de ugyanakkor rátalál önmagára minden (állam alatti) szinten. Ugyanakkor rávilágított a föde-

ralizmus dialektikus voltára is, amely révén egy nagyobb közösségnek (pl. Európa), és a lét-

rehozó komponenseknek (régiók, közösségek) egyaránt a szolgálatába szegődik. A föderaliz-

mus alapelvei között Héraud felsorolja: 

- az autonómiát, mint az öndefiniálás, önmeghatározás és önigazgatás autonómiáját,  

- a szuverenitást, amely nem elégséges, csak ha minden területi szint megkapja azokat a jogi 

lehetőségeket és pénzforrásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy megoldják saját problémáikat; 

- a döntéshozatalban való részvételt, amely nem egyszerűen az alkotó közösségek konzultáci-

óján vagy az egyhangú döntéseken, esetleg a vétójogon alapszik, 

- az együttműködést, amelynek vertikális (a föderáció és az alkotó részek közötti) és horizon-

tális (az egyes alkotó részek közötti) változatát különbözteti meg, 

- a komplementaritást, amelyre éppen a föderális modell dialektikus jellege ad lehetőséget, hi-

szen a társadalom a maga konfliktusaival, polarizáltságával együtt is egymást kiegészítő ele-

mek sokaságából építkezik.  

A föderális stratégiát illetően Héraud kiemelte komplexitását, illetve annak szükségszerűség-

ét, miszerint ezt a stratégiát nem csupán néhány államnak kell követnie szűk értelemben. 

Héraud egy világméretű vagy makroregionális (pl. európai) föderális struktúrában gondolko-

dott. Ilyen értelemben meglátásunk szerint Héraud elképzelése rokon az euroföderalista több-

szintű kormányzást előirányzó integrációs elmélettel, de a funkcionalista és neofunkcionalista 

elméletekkel is, amelyek szerint nem elégséges az államok meglévő rendszere, hanem egy 

nemzetek feletti intézményrendszerre van szükség a konfliktusok kiküszöbölésére és/vagy 

megoldására.465 

Szintén az államközi kapcsolatok átalakulását írta le Daniel Elazar is, aki egy paradigmaváltó 

föderális struktúra kialakulását vetítette előre, amely felváltja a nemzetállamok hagyományos 

rendszerét és együttműködését. Természetesen ez nem jelenti az államok eltűnését, hanem 

egy új, kiegészítő dimenzió kialakulását, amely lefedi (és legalábbis bizonyos szempontból 

                                                
465 Héraud 1997. 
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helyettesíti is) a meglévő rendszert.466 Elazar az elsők között volt, akik vallották, hogy födera-

lizmus ugyanannyira folyamat, mint amennyire struktúra is.467  

A föderalizmusról szóló fentebb elemzett tanulmányok leközlése az Altera folyóiratban egy-

értelműen mutatja a Pro Európa Liga munkatársainak elkötelezettségét eme sajátságos modell 

és eszme iránt. Az Altera a nyugati sajátos regionalizációs modellekről is számot adott. Az 

1998/9. szám, amely a Regionalizmus és regionalizáció címet viseli, valamint az 1999/10. 

szám Regionalizmus és/vagy decentralizáció címmel, még a Provincia létrejötte előtt leközölt 

olyan írásokat, amelyek bemutatják a francia sajátos decentralizációt, de egyben beszámolnak 

a görög regionalizmusról, az olasz, a holland és a svájci modellről. Olyan szerzők tollából 

származtak az írások, akik autentikus módon képviselik ezeket a mintákat, és a vonatkozó or-

szágok lakói.468 Ilyen formában a romániai értelmiség hozzáférhetett azokhoz a jelentős in-

formációkhoz, amelyek a nyugati modellekből származtathatóak.  

Az Erdély kapcsán kialakult vita a Provincia hasábjain is több decentralizált modellt mutatott 

be és ütköztetett a föderális (Németország), a konföderális (Svájc) modelleken keresztül a 

regionalizált (Olaszország, Spanyolország) modellig. A svájci konföderális modell többször 

került górcső alá, akárcsak a német föderalista államszerkezet, lásd Alexandru Vlad, 

Gheorghe Sãsãrman és Traian Ştef írásait469, valamint Petru Dumitriu álláspontját470. A spa-

nyol és olasz regionalizált állammodell és annak specifikumait járta körbe Daniel Vighi ki-

emelve azokat az autonómia-lehetőségeket, melyeket ezen típusú államszerkezet életre hívott 

(lásd a katalán, a baszk vagy a dél-tiroli autonóm területeket), illetve ezeknek alkotmányban 

rögzített sajátosságait.471 Traian Ştef szemléletesen egy fej fokhagymához hasonlította az or-

szágot, amely „kisebb-nagyobb cikkeivel, a központtól vagy a külső felétől nézve egyaránt 

bevonva ugyanazzal a héjjal, ugyanabból a földből táplálkozva, ugyanazokkal a gyökerekkel. 

Ilyenek lennének az etnikumok vagy a nemzetek is egy régión belül, amely régiót nem lehetne 

etnikai alapon létrehozni”472. Ilyen formában az ország alkalmas lehet a föderalizálásra vagy 

regionalizálásra. Ez az álláspont okán véleményünk szerint Traian Ştef a vita értelmiségeinek 

a ’hard’ csoportjába sorolható. 

                                                
466 Elazar 1997. 
467 Jovanović 2002. 
468 George Kassimatis – P. Lazaratos, Gérard Marcou, Ralf Kleinfield – Theo A. Toonen, Jean-Jacques Furer, 
Anna Bull írásai  
469 Vlad 2002, Sãsãrman 2002, Ştef 2002b, 2002c. 
470 Interjú Petru Dumitru íróval: Románia föderalizálást javasolom címmel. Provincia 2002/5. p. 8. 
471 Vighi 2002b. 
472 Ştef 2002c. p. 1. 
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Az olasz regionalizmus tapasztalatairól és sikeres reformjairól szintén Traian Ştef adott szá-

mot473, aki a románul is megjelent Robert D. Putman tanulmányát elemezte, amely egy hu-

szonöt évig tartó kutatás eredményeit taglalta. Ez a kutatás kimutatta az olasz rendszer hatha-

tóságát, és Ştef éppen ezt a rendszert tartaná Románia számára is kivezető útnak a hihetetlen 

mértékű centralizmus, a korrupció, illetve a hatástalan és így működésképtelen intézményi 

struktúra világából. Provincia 2002/2-es száma kiemelten foglalkozott a 2001-es olasz alkot-

mányreformmal, leközölve az adott reformmal megbízott parlamenti különbizottság két refe-

rensének írását, amely az olasz parlament előtt is elhangzott. A versenyképes demokrácia 

címmel bíró dokumentum logikus érveléssel igyekszik alátámasztani azt, hogy miért fontos 

széleskörű autonómiát biztosítani az állam alatti egységeknek egyfajta ún. új föderális meg-

egyezés alapján: „Napjaink összetett társadalma új föderális megegyezést igényel, amely el-

ismeri mindazon területi politikai intézmény egyenlő alkotmányos méltóságát, amelyben a 

közösség társadalmi, gazdasági, kulturális, erkölcsi élete jut kifejezésre, az adott intézmény 

fokának, természetének és hatáskörének, szerepének és szakszerűségének egész változatossá-

gában.”474 Emellett a Provincia részleteket közölt az olasz alkotmányból, melynek ezirányú 

módosításai 2001. október 18-án léptek életbe. A megfelelő párhuzamok levonása okán 

ugyanakkor részleteket közöltek a román alkotmányból is, amely részlet tartalmazta a prefek-

tusi rendszer leírását, mely a megyékben és a fővárosban a kormány kinyújtott csápjaiként 

működik.475 Érdekes tanulmányt közölt az Altera 22/23-as száma egy dél-tiroli szakember tol-

lából. Christoph Pann, szociológus, akinek a témában tartott előadását a 2003-ban 

Tusnádfüdőn rendezett nyári egyetemen is hallhatták az érdeklődők, kifejtette, hogy bár a dél-

tiroli autonómiát a nemzetközi szakirodalom modellnek tekinti, ő ezt túlzónak találja. Hang-

súlyozta, hogy Dél-Tirol nem akar egy tökéletes modell lenni, csak egyike azon kevés pozitív 

megoldásoknak, amelyek az autonómia lehetőségeit használták a kisebbségek védelme érde-

kében.476  

A devolutív angolszász lehetőség Molnár Gusztáv írásában477 vált modell értékűvé Románia 

számára. Molnár a huntingtoni kulturális/civilizációs „törésvonal”-elmélet alapján vélte úgy, 

hogy Erdély ezen törésvonal okán válik olyan speciális tartománnyá Románián belül, amely 

                                                
473 Ştef 2002a. Putman tanulmányának címe: Hogyan működik a demokrácia: a modern Olaszország polgári ha-
gyományai. Románul a Polirom kiadónál jelent meg. 
474 Soda – Cerulli Irelli 2002. p. 9. 
475 Provincia 2002/2. pp. 9-10. 
476 Pan 2003. 
477 Molnár 1997. 
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indokolja a devolutív modell alkalmazását478. A skót devolúcióról és Tony Blair erre irányuló 

politikájáról Mihai Lucaciu is beszámolt a Provincia hasábjain479. Skócia helyzete és autonó-

miája a Thatcher-kormány alatt kifejezetten tabunak számított. Blair, aki „arról próbál meg-

győzni bennünket, hogy a történelmet azok az erős vezetők írják, akik készek kockáztatni”, 

valóban kockáztatott 1997-ben, amikor útjára indította a brit devolúciót. Ezzel bebizonyította, 

hogy egy unitárius állam devolúciója nem fenyegeti az ország integritását, ellenkezőleg, eny-

híti a regionális elégedetlenséget, valamint pozitív hatással van a brit identitásra is (amelyet itt 

értelmezhetünk transzetnikus identitásnak is). „A devolúció brit identitásra kifejtett hatását 

úgy értékelik, hogy az megerősíti a létező komplex lojalitásokat.”480 

A brit modell Romániára való alkalmazásának lehetőségével vitázott Antonela Capelle-

Pogãceanu, aki nem ugyanazokat a körülményeket, jellemzőket látta Erdély esetében érvé-

nyesülni, mint pl. Skócia esetében: Skócia esetében nincs skót anyaország, mint amilyen Ma-

gyarország az erdélyi magyarok számára, illetve is alkalmatlannak tartotta erre.  

„Ne felejtsük el, sem Skócia, sem Wales nem képezi országok közötti vetélkedés tárgyát. Eb-

ben a két esetben a lakosok regionális kötelékével nem versengett az etnikai kötelék. Más a 

helyzet a magyar és román nemzetiségiek által vitatott Erdélyben, még akkor is, ha Magyaror-

szág nem fogalmaz meg területi követeléseket Erdélyre vonatkozóan. Itt a nemzeti kötelék fö-

lébe kerekedik a regionális identitásnak vagy az állammal való azonosulásnak. Valójában a 

román állam nagyon törékeny/gyenge, és az elitek még mindig kételkednek valahol a legitimi-

tásában. A társadalom vertikális integrációja (az elitek és a társadalom közötti szakadék jelen-

tékeny) horizontális integrációjához (nevezetesen a kisebbségeké) hasonlóan nem teljes. Már-

pedig a devolúció működéséhez arra lenne szükség, egyfelől, hogy az államnak több legitimi-

tása legyen, másfelől, hogy az etnikai kötelék gyengébb legyen: Erdély lakossága először kel-

lene erdélyinek érezze magát és csak utána azonosulnia román vagy magyar nemzetiségi mi-

voltával (a németek száma napjainkban sajnos túl alacsony ahhoz, hogy befolyásolni tudja ezt 

a folyamatot).”481 

A Provincia hasábjain is megjelent Provincia-kerekasztal beszélgetésben Molnár Gusztáv ar-

ról adott számot, hogy ő egy területi elven és nem etnikai/nemzeti elven alapuló régiót képzel 

el, ahol a történelmi identitással rendelkező tartomány a politikai alany és nem a két nemzeti 

közösség, mely ott él. A régió, mint politikai alany alatt egyrészt a szubregionális területi egy-

                                                
478 A devolutív modell alkalmazásáról Erdély kontextusában lásd még Grúber 2002b. 
479 Lucaciu 2002. 
480 Uo. p. 14. 
481 Capelle-Pogãceanu 1998 
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ségek húzódnak (közigazgatási szempontból nézve), másrészt pedig a nemzeti vagy nyelvi 

közösségek, melyek pontosan meghatározott jogokkal rendelkeznek. Ilyen értelemben a Ko-

szovó számára kidolgozott alkotmányos modellt tekinti irányadónk, melyet az ENSZ szakér-

tői dolgoztak ki a tartomány számára. „Ez ugyanis egy többetnikumú, pontosabban több nem-

zetből álló tartomány, hiszen mind a szerbek, mind pedig az albánok nemzetnek, nem csupán 

etnikumnak tekintik önmagukat. Ez a 2001. május 15-én véglegesített alkotmányos modell a 

területi, nem pedig az etnikai vagy nemzeti elvet tekinti irányadónak, rákényszerítve a két ve-

télkedő nemzeti közösséget a közös politikai intézmények keretei közötti együttélésre.”482  

Egy vele készült interjúban Románia föderalizálási lehetőségeit teljesen elvetette Andrei 

Pleşu, Románia volt külügyminisztere, aki már eleve „naturaliter föderalistá”-nak nevezi Ro-

mániát, ahol nem szükséges ilyen modellek alkalmazása, mert a beindult decentralizációs fo-

lyamat eleve figyelembe veszi a területi sajátosságokat, különbségeket.483 A romániai decent-

ralizációs folyamat a Provincia hasábjain azonban inkább bírálatot kapott, mint dicséretet. 

Kritikával élt Smaranda Enache, Sabina Fati és Traian Ştef484 is. Ezen szerzők nem vélték ki-

elégítőnek és megfelelőnek a hatalommegosztást, úgy érezték, nem érvényesül a szubszidiari-

tás elve és ezzel egyes területek akár egyenesen hátrányos helyzetbe is kerülhetnek.  

“A romániai decentralizációs folyamat rövid áttekintéséből nem tűnnek ki e paradigmaváltás 

elemei. A fejlesztési régiókról, a helyi közigazgatásról és helyi költségvetésről szóló törvé-

nyek elfogadása még távolról sem jelenti azt a valós decentralizálást, amelyen az Európai 

Unió államainak többsége átment. A romániai decentralizálási folyamat, melyet a jelenlegi 

politikai és értelmiségi elit nagymértékben kielégítőnek tart, egy nagy hibában mindenképpen 

szenved: az autonómia ezen felfogása valójában nem más, mint ugyanannak a túlközpontosí-

tott modellnek a fenntartása, amely az egységes nemzetállam homogenizáló reflexének logi-

káján alapszik, akár a diktatúra államának filozófiája, az egységes modellé, amelyben ha nem 

nyomják is el kifejezetten, de a legjobb esetben is mellőzik a sokszínűséget, a regionális sajá-

tosságokat, éppúgy, mint a regionális integráló energiákat.”485  Enache külön utal Elazar elve-

ire és a nemzetállamok előtt álló kihívásokra, így a paradigmaváltás az elazari értelemben vett 

átalakulást jelöli, amelyről már írtunk néhány gondolattal előbb. 

                                                
482 Milyen régiót akarunk? 2002. pp. 6-7., Az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Igazgatási Missziója által 
készített Az ideiglenes önkormányzat alkotmányos kerete elnevezésű dokumentumot a Provincia leközli a 
2002/8-9-es utolsó számában (pp. 12-13.) 
483 Pleşu véleményét idézi Molnár 2002. 
484 Enache 2001, Fati 2000a, Ştef 2002b. 
485 Enache 2001. 1. p. 
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A decentralizáció mellett érvelt számos szerző, miközben kiemelték, hogy a centrum folyama-

tosan hangoztatja ugyan a reform és decentralizáció jelentőségét és halaszthatatlanságát, még-

is csak verbális szinten jelent meg mindez a román politikában.486 Az Altera 9. számában Ko-

lumbán Gábor szentelt figyelmet a régiók felértékelődésének, az európai integrációban történt 

paradigmaváltásnak, amely a nemzetállamok és a régiók közötti kapcsolatok megváltozásához 

vezetnek. Ebben a kontextusban is felértékelődik a decentralizáció eszköze, amely ebben a 

nemzetállam-régió kapcsolatban dominál az Európai Unión belül. Ehhez képest Romániában, 

Kolumbán szerint, semmiféle politikai akarat nem vállalta fel az ország valós decentralizálá-

sát.487  

Szintén az Altera publikálta Horváth Gyula összehasonlító elemzését is, amelyben a magyar-

országi szakember Bulgária, Magyarország és Románia regionális politikáját hasonlítja össze. 

Ebben a tanulmányban Horváth megfogalmazta kritikáját a romániai regionális folyamatok 

tekintetében, kijelentve, hogy az 1998-ban létrehozott régiók és az azóta lezajlott folyamatok 

csak kiindulópontját képezhetik egy hathatós regionális politikának, és megfogalmazta javas-

latait is Románia számára. Hangsúlyozta, hogy a romániai regionalizációs folyamatoknak 

nem szabad figyelmen kívül hagynia az ország, és főleg Erdély területén élő kisebbségeket és 

azok földrajzi elhelyezkedését, valamint figyelembe kell vennie a gazdasági térszerkezet sajá-

tosságait. Horváth szerint hatalmas előnyt jelent a román decentralizált területfejlesztés szá-

mára az ország települési szerkezete, amely nagy, központ-szereppel bíró városokban gazdag, 

így ezek a gazdasági növekedés valódi centrumaivá válhatnak Romániában.488 

A Provincia leközölte Mircea Suhãreanu-nak489 a Romániai Magyar Szó 1990. március 30-iki 

számában megjelent írását is, amelyben a szerző már akkor, közvetlenül a rendszerváltás után 

kiemeli az autonómia pozitívumait, leírja sokféle megjelenési formáját, amelyekben a szabad-

ság és demokrácia, mint a nyugati államszervezés meghatározó alapelvei, jutnak kifejezésre.  

Példaként említi az olasz és a spanyol régiók önállóságát, amely nem fenyegeti az érintett or-

szágok területi egységét. 

 „Olaszországban jelenleg öt, széleskörűen önálló tartomány létezik: Vale d'Aosta, Alto Adige 

– többségében német nyelvű, Friuli-Venezia Giulia, Szárdínia és Szicília – ahol egyaránt be-

szélik a friuli nyelvjárást, a szárd nyelvet, illetve az olasz nyelv, szicíliai nyelvjárását. Ez a jó 

néhány évtizede létező önálló státus (autonómia) nem sérti az olasz állam épségét és érdekeit. 

                                                
486 Zub 2000, Buduca 2000, Bakk 2000b, Fati 2000a. 
487 Kolumbán 1998. (Az írás az 1998-as régiófejlesztésről szóló törvény megszavazás előtt született.) 
488 Horváth 2003c. 
489 Suhãreanu 2000.  
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Spanyolországban – amely hosszas francoista kormányzás után visszatért az alkotmányos ki-

rályságra – a decentralizáció szükségessé vált, az egész országnak autonóm tartományokra va-

ló felosztása nem az ország szétbomlásához, hanem ellenkezőleg, megerősödéséhez vezetett, 

lévén köztudomású, milyen zavargások voltak a totalitarista francoizmus hanyatlási időszaká-

ban Katalóniában és Baszkföldön. Spanyolországban mindenütt a spanyol a hivatalos nyelv, 

ám ez nem zárja ki a katalán nyelvet Katalóniában, a baszk nyelvet Baszkföldön és 

Navarrában, a galíciait Galíciában stb.”490 

Suhãreanu beszámolt a finnországi svéd autonómiáról is, amely széleskörű jogosítványaival 

mintaként szolgál minden kialakítandó autonóm térség számára, de nem feledkezett meg a so-

káig centralista Franciaországban lezajlott decentralizációról sem, amely a korzikai és 

bretagne-i feszültségi gócokat oldotta. Ez a példa Románia számára sokkal inkább releváns 

lehet, a francia modell követése okán. 

A Provincia szerzői példaértékűnek tekintették a vajdasági folyamatokat is, amelyekről szá-

mot adnak több lapszámban is491, illetve interjúkat készítettek és publikáltak a Vajdaság kü-

lönböző személyiségével492. Molnár Gusztáv vallott erről, miszerint „a vajdasági regionalista 

pártok és szellemi műhelyek által elkészített tartományi alkotmány” tervezete „sok tekintet-

ben irányadó lehet számunkra”.493 Fontosnak tartották a vajdasági mintát, mert az ottani regi-

onális törekvések sok tanulsággal szolgálnak, hasonló etnikai sokszínűségre alapoznak, és 

nem utolsó sorban fontos a Vajdaság jövője az eurorégiós együttműködések okán is, mivel a 

Bánát számára a román-magyar-szerb hármas határtérségben való közös gondolkodás elen-

gedhetetlen.494 

                                                
490 Suhãreanu 2000. p. 10. 
491 Leközlik a Vajdaság Autonóm tartomány Képviselőházának 2001. március 29. kelt Platform Vajdaság Auto-
nóm Tartomány Alkotmányos Hatáskörének Érvényesítéséről című dokumentumát (Provincia 2001/5. pp. 14-
15.), lásd még Szerencsés Zsuzsanna: Decentralizáció és autonómia a „posztmilosevicsi” Szerbiában (Provincia 
2002/8-9. pp. 11-12.) 
492 Nanad Canak-kal a vajdasági parlament elnökével, Molnár Gusztáv készített interjút, melyet „Itt él a legtöbb 
euroszerb…” címmel közölt le a Provincia (2001/10. pp. 3-4.) 
493 Molnár 2002. p. 1. 
494 Az Altera 19. száma is foglalkozik a vajdasági autonómiával 
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11. Ábra: Erdély, Vajdaság és az Alföld: lehetőség egy sajátos európai regionális együttmű-

ködésre: 

 
Forrás: Interjú Nanad Canak-kal: „Itt él a legtöbb euroszerb…”  2001. p. 3. 

 

V. 6. Memorandum (2001) – a román-magyar-német értelmiségiek konszenzusa 

A Provincia folyóirat szerzői a sajtótermék létrehozása után nem sokkal megalakították a Pro-

vincia-Egyesületet. A 2000. december 16-án első nyilvános megbeszélésen Kolozsvárott a 

következő tagok vettek részt: Ádám Gábor, Bakk Miklós, Marius Cosmeanu, Marius Lazăr, 

Molnár Gusztáv, Ovidiu Pecican, Traian Ştef, Szokoly Elek, meghívottak közül pedig: Gabri-

el Andreescu és Dan Pavel Bukarestből, Paul Philippi Szebenből, Octavian Hoandră, Cristian 

Popa, Adrian Avarvari és Székely István Kolozsvárról. Ez a magyar és román értelmiségiek-

ből (írókból, tanárokból, művészekből, politológusokból, szociológusokból) alakult párbe-

széd-központ 2001. december 8-án közös megegyezéssel elfogadta azt az ún. Memorandumot, 

melyet a román parlamentnek címezve fogalmaztak meg a romániai régiók létrehozásáról. Ez 

a vitairat a „kor szellemében veti fel az állam átalakulásának kérdését”, de az Európában meg-

szokott nemzeti-etnikai elven való szerveződés helyett a regionális, területi alapú szerveződés 

mellett érvel. A kor szellemét, az európai kontextust, illetve az európai decentralizációs fo-

lyamatokat Kántor Zoltán a következőképpen ábrázolta: 
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„Az európai folyamatok azt jelzik, hogy a nemzetállamok átalakulnak, s ennek az átalakulás-

nak három fő jellemzője van. Az első az, hogy az államok szuverenitásuk egy részét átadják 

az Európai Uniónak (…). A második az, hogy a kompetenciák egy része átkerül a már létező 

helyi – tartományi, regionális, megyei, városi – szintre. A harmadik és a mi szempontunkból a 

legfontosabb, hogy újabb, kisebb egységek alakulnak. Ezek kétfélék lehetnek. Egyrészt ala-

kulhatnak a történelmi hagyományokat, a gazdasági ésszerűséget figyelembe vevő régiók, 

amelyek szervező elve nem nemzeti. Másrészt pedig megerősödhetnek, helyenként megala-

kulhatnak a nemzeti elvet is figyelembe vevő politikai egységek. Ezeket a trendeket vették fi-

gyelembe a Memorandum szerzői is.”495 Fontos megjegyezni, hogy a Memorandumot azok a 

román értelmiségiek is aláírták, akik a Provincia-vita folyamán az ún. soft álláspontot képvi-

selték, és akik szkeptikusak voltak (pl. Alexandru Cistelecan, Ovidiu Pecican). 

Az átfogó, de kevésbé konkrét Memorandum tíz pontban foglalta össze az aláírók szándékát 

és elképzeléseit. Magát a dokumentumot Bakk Miklós az erdélyi román és magyar értelmisé-

giek „stratégiai érdekközösségének”496 nevezte.  

A Memorandum az ország egészét érintő átalakítást irányzott elő, közigazgatási reformot ja-

vasolt, mely „újrafogalmazza a létező területi egységek státuszát”, de figyelembe veszi az or-

szág tartományainak történelmi, gazdasági és társadalmi-kulturális identitását” is.497 Mindeh-

hez természetesen elengedhetetlennek tartotta és kihangsúlyozta az alkotmányreform szüksé-

gességét, amely nélkül egy ilyen szabású rendszer nem alakítható ki (9. pont). A Memoran-

dum szövege hangsúlyozta az európai sajátos regionális modell jelentőségét, amely a közép-

szintű kormányzás lehetőségét is biztosítja, és az európai identitás visszaszerzésének lehető-

ségét látta ennek romániai bevezetésében (2. pont). A régiók kialakításában a fejlesztési régi-

ók vagy a történelmi tartományok jelentenék az alapokat, de létrehozásukban nem az etnikai, 

hanem a területi elv érvényesülne, de ugyanakkor a kialakított térségekben az érintett etniku-

mok sajátos politikai és jogi garanciákkal rendelkeznének érdekeik védelme okán (3. pont). 

Ilyen értelemben a kisebbségek számára is előrelépést jelentenek ezek a gondolatok, de a 

Memorandum alapvetően az ország modernizációjának előremozdítását célozta meg.498  

Az intézményrendszer tekintetében a beadvány a kialakított régiókban regionális tanácsok és 

tartományi parlament létrehozásának megvitatását javasolta (6. pont) 

                                                
495 Kántor 2002. p. 5.  
496 Bakk 2002. p. 1. 
497 A Memorandum szövege és aláírói… 2002. p. 2. 
498 Kántor 2001a. 
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A 8. pont mindemellett kitért a transzetnikus identitás kialakításának fontosságára is, melyről 

(és kritikájáról) az előző alfejezetben szóltunk. A memorandisták szerint a transznacionális 

identitás hatékony ellenszere lehetne a nacionalizmus minden megnyilvánulásának: „A regio-

nális identitás polgári alapon történő felvállalása az olyan többnemzetiségű régiókban, mint a 

Bánát, Erdély vagy Dobrudzsa, hozzájárulhat azon transzetnikus identitásoknak a kialakításá-

hoz, amelyek alapján meghaladhatók lesznek a szélsőségesen nacionalista nosztalgiák, félel-

mek, valamint ezek túlhajszolása, de a polgári és demokratikus frazeológiát használó burkolt 

nacionalizmus is”.499 

A Memorandum által megkonstruált fogalmi régió-modell az Európai Uniós „alkotmányos 

régió” mintáját követi, „olyan történelmi entitással rendelkező” térség, amely „politikai 

alanyként alakul meg, pontosabban valósítja meg önmagát egyrészt azon a nemzetállamon be-

lül, amelyhez tartozik, másrészt az Európai Unió nemzetek fölötti kontextusában. Így a politi-

kai régió egy nemzetalatti politikai közösség alkotmányos kereteként működik, amely – Er-

dély esetében – egyszerre transznacionális vagy transzetnikus is!”.500 Ez a modell megterem-

tette Erdély komplex vizsgálatát, ugyanakkor minden erdélyi lakos számára valódi „régió-

haza”, amely „illeszkedik más, nagyobb hazákba, és azokhoz igazodik”.501 Így minden, a ré-

giónál nagyobb területi egységbe (az országba, az európai integrációba) való beilleszkedés is 

sokkal problémamentesebb lehet, mert Erdély bekapcsolódása az integrációs folyamatokba a 

valós regionális jellemzőkre épülhet. Ezek a remények még Románia Európai Uniós csatlako-

zása előtt születtek, abban a koordináta-rendszerben jelentették a megoldás-kísérletet.   

Kétségtelen, hogy a sajtó vitateréből a politika dimenziójába kikerülő disputa nagy vihart ka-

vart Románia politikai életében. Ez a kérdés akkor, mint „bomba” robbant a román közélet-

ben. A Memorandumhoz csatlakozó románokat „használt” jelzővel illették, akiket a magyarok 

saját céljaik elérésére használnak502.  

A Provincia 2002/1-es száma éppen a Memorandum által kiváltott reakciókkal foglalkozott503, 

és a Figyelő rovatban (8, 9, 13. oldalak) gyűjtötte azokat egy csokorba. Itt a dolgozatban csak 

két jelentős példát említenénk: az akkori miniszterelnök, Adrian Nãstase, „eltévelyedettek-

nek” és „szerencsétleneknek” nevezte a Memorandum készítőit, az államelnök Ion Iliescu az 
                                                
499 A Memorandum szövege és aláírói… 2002. p. 2. A Memorandumot tizenhárman írták alá (Antik Sándor, 
Ágoston Hugó, Bakk Miklós, Mircea Boari, Alexandru Cistelecan, Marius Cosmeanu, Caius Dobrescu, Hadházy 
Zsuzsa, Molnár Gusztáv, Ovidiu Pecican, Szokoly Elek, Traian Ştef, Daniel Vighi), de ennél sokkal többen csat-
lakoztak később hozzá. 
500 Molnár Gusztáv szavai: Milyen régiót akarunk? 2002. p. 6. 
501 Uo. 
502 L. erről Ştef 2001. 
503 Pecican 2002, Bakk 2002, Vighi 2002a, Ştef 2002d, Szokoly 2002.  
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ország átalakításáról folyó vitát „abnormálisnak” hívta. Smaranda Enache szerint a dokumen-

tum visszhangja valamilyen módon el is szakította az erdélyi román értelmiséget a bukaresti-

től, az erdélyiek nem találtak már olyan pozitív visszhangra a bukaresti értelmiség demokrati-

kus köreiben sem.504 

Természetesen a Memorandum felkavarta a romániai politikai állóvizeket, de bármennyire 

merész tettnek is bizonyult, olyan tervet vázolt, amely a jövő számára hasznos kiindulópont-

ként szolgálhat. Ha az adott politikai elit nem akart, és nem mert kiállni egy ilyen elképzelés 

mellett, az még nem jelenti azt, hogy (visszautalva a Hurst Hannum-tól vett idézetre, mely a 

disszertáció mottójául szolgál) Romániában a regionalizációs folyamatok szintjén is ne indul-

hatnának meg előbb-utóbb olyan változások, amelyek a fent vázolt tervet létjogosultságát iga-

zolnák.   

Mindemellett a Memorandum az általa kiváltott politikai viharokkal együtt törölte a tabuk lis-

tájáról az autonómia, a föderalizmus, a szubszidiaritás fogalmát. A Memorandum után bein-

dult folyamatok is, amelyekről a IV. fejezetben szóltunk, alátámasztják mindezt.505 

Ovidiu Pecican szerint is a Memorandum sok mindent „visszavonhatatlanul” megváltoztatott 

az országban, és ugyanakkor bebizonyította, hogy „léteznek valóban független újságírók; lé-

teznek nem fásult állampolgárok, akik készek jobban előkészíteni a jövőt; léteznek türelmes 

politikusok, akik képmutatás nélkül, ésszerűen tudnak beszélni olyan megoldásokról, amiket 

ők nem fogadnak el; létezik egy egész sereg olyan ember az ország különböző vidékein, aki 

nem akar máshova menni, ellenkezőleg, jövendő életét más anyagból akarja kiszabni”.506 

Pecican a vele készült interjúban kihangsúlyozta, a Provinciának a civil társadalomra gyako-

rolt hatása volt a legszembetűnőbb. Ha a valóságot nem is sikerült megváltoztatnia a Provin-

ciának, mentalitásbeli változást mindenképpen eredményezett.  

Bakk Miklós a Provincia-csoport munkájáról és az elért eredményeiről egyértelműen kijelen-

tette, hogy egyrészt törölte a regionalizmust a tabutémák közül a román közbeszéd tekinteté-

                                                
504 Interjú Smaranda Enache-val 
505 A Provincia 2002/5. számának 8. oldalán számot adnak arról, hogy több erdélyi román folyóiratban is megje-
lentek olyan felhangok, amelyek centralizmus elleni politikusi és újságírói véleményeket tolmácsoltak. Az egyik 
egy bihari PNŢCD (Keresztény-Demokrata Nemzeti Parasztpárti) ellenzéki politikus (a párt Bihar megyei fiók-
jának vezetője) elégedetlenségét hivatott továbbítani a Ziua de nord-vest újságban, aki a kormányt hibáztatja 
azért, amiért Bihar megye az állami költségvetésbe befizetett hozzájárulásának kevesebb, mint 5%-át kapta csak 
vissza az állami redisztribúció során. A másik a Gazeta de Cluj kolozsvári újságban jelent meg Vrem o altã ţarã 
(Egy másik országot akarok) címmel, amely az egységes állam újragondolására buzdít, ugyancsak gazdasági 
okokra és a bukaresti bürokráciából való kiábrándulásra hivatkozva. 
506 Pecican 2002. p. 3. 
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ben, másrészt pedig rávilágított arra, hogy az autonómia kérdéskörét Erdély kontextusában 

érdemes egy „tágabb regionális reform kérdéseként” értelmezni.507 

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a Provincia-csoport által útjára indított regionalizmus-

terv egy területi és nem etnikai alapon létrehozott régiókból álló államot képzelt el, amelyben 

megvalósulna az egyes régiók önrendelkezése. Így Erdély területi autonómiája beilleszked-

hetne egy olyan regionalizált állami struktúrába, amelynek egésze paradigmaváltó átalakulá-

son menne át. A régiók önállóságából kiindulva Erdély saját térségén belül oldhatná meg a ki-

sebbségek helyzetét, kombinálva a területi autonómiát a kisebbségek személyi és kulturális 

autonómiájával. Így egy olyan kombinált és komplex autonómia-modellt valósíthatna meg, 

amely példaértékű és minden erdélyi lakos megelégedésére szolgálna. 

Az Altera által 1995-ben elkezdett interetnikus párbeszéd a Provincia csoport működésével és 

munkájával kiteljesedett. 2002 után, amikor a Provincia folyóirat már megszűnt, az Altera 

még mindig folytatta a 90-es években felvállalt dialógus-építést. A legnagyobb hatással mégis 

a szélesebb nyílvánosságot elérő Provincia rendelkezett, ezért a folyóirat léte az Erdélyről fo-

lyó interetnikus párbeszéd „magkorszakának” tekinthető. A Provincia-csoport által készített 

és a politikai élet elé tárt Memorandum pedig egyértelműen megváltoztatta a román közélet 

hozzállását a regionalizmushoz szorosan kapcsolódó kérdésekhez. A tabujellegű fogalmak 

immár egyértelműen elvesztették ezt a minőségüket, és lassan beépültek a közbeszéd, a publi-

cisztika és immár a politikai élet diskurzusaiba is. 

 

 

                                                
507 Bakk 2004a. p. 51. 
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VI. KÖVETKEZTETÉSEK 

A kutatómunkában és a disszertációban négy hipotézis mentén vizsgáltuk és elemeztük az Er-

délyről és az erdélyi autonómiáról folyó interetnikus diskurzust. A fejezetben a kutatás ered-

ményeit és a következtetéseket a hipotézisek alapján rendszerezzük: 

H1: Az erdélyi autonómia kapcsán kialakult és általunk elemzett interetnikus értelmisé-

gi diskurzus több aspektusból is paradigmaváltó jelenség. 

A kutatás és elemzés során igyekeztünk a diskurzusnak olyan sajátosságait keresni, amelyek 

újdonságot jelentettek Erdély és az erdélyi autonómia kontextusában, és amelyek esetleg 

megváltoztatták a térségről és a térség speciális státuszáról elképzelt paradigmákat. Ilyen érte-

lemben a párbeszéd: 

1. Kialakít egy sajátos dialógust a romániai jelentősebb nemzetiségek között, így az addigi 

nemzetiségi monológok helyett kialakulhatott a különböző nemzetiségeknek egy olyan közös 

nyilvánossága, amely páratlan a maga nemében. A Provincia és az Altera kiadványok mind-

egyike előremutató az együtt élő nemzetiségek véleményeinek összehangolása és a konszen-

zusteremtés terén.  

2. Új terminológia-rendszert épített be Erdély kontextusába.  

Egyrészt az erdélyi regionális azonosságtudat tekintetében bevezették a transzetnikus identitás 

problematikáját. Fontosnak tartották a nemzeti identitások feletti, az azt meghaladó önazonos-

ságnak a kérdését a többnemzetiségű Erdély kapcsán is felvetni. Az elemzett Memorandum 

dokumentuma is tartalmazta a transzetnikus identitás fogalmát, amely néhány értelmiségi sze-

rint hatékony ellenszere lehet a nacionalizmus megnyilvánulásainak. 

A Provincia folyóirat Erdély kapcsán felvetette a konszociációs demokrácia-modell bevezeté-

sének a lehetőségét. Ez egy merőben új megközelítése az erdélyi lehetőségeknek, és egy nyu-

gat-európai demokrácia-modellnek a kelet-közép-európai alkalmazhatóságát vizsgálja. Ez a 

modell felveti egy transzetnikus párt létrehozásának a lehetőségét is, amelynek a kérdése az 

egyik legnagyobb vitát indukálta a diskurzus résztvevői között. A transzetnikus párt kérdéskö-

re szintén egy új elem az erdélyi kontextusban. Az írásokból azonban kitűnik, hogy a 

konszociációs modell sem Romániában, sem Erdélyben egyelőre nem alkalmazható a sajátos 

társadalmi és politikai miliő okán. Így a transzetnikus párt megalakításának a lehetőségét is a 

jövőre bízták. 
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3. Erdély autonómiáját egy, az egész országot érintő átfogó regionalizációs átalakuláson be-

lül képzelték el. Ez egy olyan jelentős előrelépés az autonómia kérdésében, amely egyértel-

műen jelzi az európai folyamatok hatásának az érvényesülését. A csak Erdélyre vagy csak 

Székelyföldre koncentráló paradigmát teljesen átalakították, és egy egész országot lefedő 

regionalista modell kiépítését irányozták elő. 

4. A Provincia-csoport által készített és a politikai élet elé tárt Memorandum egyértelműen 

megváltoztatta a román közélet hozzáállását a regionalizmushoz szorosan kapcsolódó kérdé-

sekhez. A tabujellegű fogalmak, mint amilyen az autonómia vagy a föderalizmus, immár egy-

értelműen elvesztették ezt a minőségüket, és lassan beépültek a közbeszéd, a publicisztika és 

immár a politikai élet diskurzusaiba is. A Provinciának a civil társadalomra gyakorolt hatása 

volt a legszembetűnőbb, és ha a valóságot nem is sikerült megváltoztatnia a Provinciának és 

az Alterának, mentalitásbeli változást mindenképpen eredményeztek. 

Ezeknek a megállapításoknak az ismeretében kimondható, hogy az elemzett diskurzus több 

szempontból is paradigmaváltó. 

H2: Az elemzett diskurzus az erdélyi regionalizmus releváns példája. 

Mivel Erdély kapcsán sajátos regionalizmus értelmezhető, ezért az erdélyi kontextusra adap-

tált egyedi regionalizmus jegyeit kerestük az interetnikus párbeszédben. A regionalizmus 

interetnikus megközelítése azért fontos, mert Erdély specifikus etnikai összetétele elengedhe-

tetlenné teszi a releváns nemzetiségek párbeszédét és konszenzusát ezen a téren is. A Provin-

cia céljai között egy sajátos regionalizmus megalapozása fogalmazódott meg, mégpedig az 

etnikai regionalizmusokat meghaladó ún. polgári (transzetnikus) regionalizmus kiépítése. 

Amennyiben a regionalizmust úgy fogjuk fel, mint egy régió sajátosságait, egyedi jellemvo-

násait kimutatni és felmutatni akaró mozgalom, akkor mind a Pro Európa Liga munkássága, 

mind pedig a Provincia-csoport tevékenysége annak tekinthető Erdélyben. Egyediségük abban 

áll, hogy tagjaik nem egyetlen nemzetiségi csoportból származtak, hanem minden jelentősebb 

erdélyi etnikum képviseltette magát a mozgalomban. 

H3: Nincs éles, releváns etnikai cezúra a diskurzusban résztvevő értelmiségiek vélemé-

nyei között.  

Mivel egy interetnikus diskurzust vizsgáltunk, fontos volt elemezni, hogy az egyes etnikumok 

hozzáállása, véleménye, ötletei és gondolatai ütköztek-e egymással, élesen elváltak-e egymás-

tól, vagy kiegészítették-e egymást, és valamelyest összhangban voltak-e. Az Altera kiadvány 
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írásai és dialógusai jó alapot teremtettek a közeledéshez és a párbeszéd elindításához, norma-

lizálásához. A „magkorszaknak” számító Provincia élesítette a vitát, és felgyorsította a véle-

mények ütköztetését, az ötletek cseréjét. Az elemzések során észrevehető volt, hogy (különö-

sen a Provincia folyóiratban) a diskurzus kezdetén még a véleménykülönbségek nagyobbak 

voltak, és valójában a vita résztvevői két csoportra osztódtak. Voltak olyanok, akik az ún. soft 

táborban az erdélyiség kulturális feltárását szorgalmazták, egy kevésbé merész terv keretében 

inkább csak a helyi sajátosságok feltérképezésében látták a párbeszéd értelmét. Az ún. hard 

csoport hamar elkezdte feszegetni a politikai konzekvenciákat és keresték a politikai változá-

sok lehetőségét és ebben Erdély helyét. Valóban, talán több román értelmiségi tartozott a soft 

csoportba, és több magyar a hard-ba, de a román-magyar törésvonalról egyértelműen nem le-

het beszélni. Ovidiu Pecican és Alexandru Cistelecan a soft oldalon helyezkedtek el egy ideig, 

de Traian Ştef vagy Marius Cosmeanu a Provincia munkájának a kezdetén is a hard tábort 

erősítették. (Marius Cosmeanu egyik írásában és Bakk Miklós a vele készült interjúban hasz-

nálta a soft-hard csoport-megkülönböztetést.) Véleményünk szerint a Provincia folyóirat léte 

során a kezdeti román-magyar nézetkülönbségek egyre inkább kezdtek beszűkülni, és egyre 

inkább a konszenzus felé kezdtek mutatni. A nagyszabású Memorandum tervezete egyértel-

műen a Provincia-csoport konszenzusát jelentette. Fontos megjegyezni, hogy a Memorandu-

mot aláírta Pecican és Cistelecan is, elfogadva a Memorandum által közvetített 

regionalizációs tervet. Véleménykülönbség nem etnikai alapon, hanem tudományági alapon 

figyelhető inkább meg. Az Erdély sajátosságairól szóló diskurzusban a történészek álláspontja 

az volt, hogy a kommunizmusnak sikerült egyneműsítenie az Erdély és más román történelmi 

régió közötti különbségeket. A szociológusok és politológusok azonban figyelmeztettek azok-

ra a társadalmi mélystruktúrában meghúzódó egyediségekre, amelyeknek a felszámolását még 

az államszocializmus korszakának sem sikerült elvégeznie. Ezen nézeteltérések oka a tudo-

mányterületek módszertanai közötti különbségekben keresendők. 

Ilyen értelemben úgy gondoljuk, hogy releváns, éles törésvonal nem tapasztalható a diskur-

zusban résztvevő egyes etnikumok véleményei és hozzáállása között.  

H4: Az elemzett diskurzus alapján körvonalazható egy sajátos erdélyi autonómia-

modell. 

Az elemzett diskurzusban a Provincia-csoport által képviselt Memorandum egy olyan 

regionalizációs modellt konstruált, amelyen belül Románia történelmi tartományai jelentették 

az alapokat. A régiók lehatárolásánál nem az etnikai, hanem területi elv érvényesült, és a de-

centralizáció, valamint a régiók autonómiája érdekében alkotmánymódosítást javasoltak. Eb-
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ben a rendszerben Erdély is esélyt kapna az autonómiára, tiszteletben tartva a specifikus erdé-

lyi gazdasági-társadalmi-kulturális közeget. A Memorandum kimondta, hogy a kialakított ré-

giókban az érintett etnikumok sajátos politikai és jogi garanciákkal rendelkeznének érdekeik 

védelme okán. Ezáltal a modell kiállt a kisebbségvédelem ügyéért is. A Memorandum által 

képviselt koncepció újdonsága, hogy az autonómia kérdését egy, az ország egészét érintő re-

gionális átalakítás mentén vázolta fel. Jó alapot teremtett ahhoz, hogy Romániában 2003 után 

megjelenhessenek a speciális regionalizációs tervek, amint azt a disszertációban is bemutat-

tuk. Ezért elmondható, hogy a Provincia korszakváltó volt az erdélyi autonómia problematiká-

jának a történetében, mert átbillentette az autonómia-koncepciókat az etnikai elv mellől a te-

rületi elv felé, illetve beépítette egy komplex regionalizációs tervbe. A Provincia utáni kor-

szak igazolja ezt az állítást. A Pro Európa Liga és az Altera kiadvány pedig folyamatosan 

szolgáltatta azokat a nemzetközi dokumentumoknak a román nyelven való közlését, amelyek 

ezt a koncepciót alátámasztották. A Liga által rendezett élő beszélgetések pedig megteremtet-

ték azt az interetnikus szakemberi közeget, amelyből a jövő regionalista mozgalmai, illetve a 

regionalizáció szakemberei kikerülhetnek. 

Ezeket összegezve elmondható, hogy az interetnikus értelmiségi diskurzus újfajta autonómia-

koncepciót eredményezett, és egyben az általa képviselt modell paradigmaváltó is Románia és 

Erdély kontextusában. 
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1. Ábra : Románia etnikai összetételének változása százalékokban 1930-2002 között  

(százalékokban 1930-hoz képest)  

 

Forrás: http://www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/vol4/grafice/g1.htm (letöltve: 2009. 11. 02.) 

 

2. Ábra: A romániai népesség entikumainak felekezeti szerkezete 2002-ben  

 

Forrás: http://www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/vol4/grafice/g9.htm (letöltve: 2009. 11. 02)

%

0

50

100

150

200

250

1930 1956 1966 1977 1992 2002
ani

románok magyarok romák németek

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

románok

magyarok

cigányok 

ukránok

németek 

ortodox római-katolikus református pünkösdista
görög-katolikus baptista egyéb  



 214

 

3. Táblázat: Az egy főre jutó GDP mutatói megyénként Romániában (2003) 

 

Forrás: Csutak 2007. p. 40. 

 

3. Ábra: Az egy főre jutó GDP térképe megyénként (2003) 

 

Forrás: Csutak 2007. p. 40. 
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4. Ábra: A magyar nemzetiségűek aránya Erdélyben az 1992-es és a 2002-es népszámlálás 

alapján 

 

Forrás: http://www.rmdsz.ro/romaniaimagyarok.php (letöltve: 2009. 10. 15.) 

5. ábra: Az Erdélyi Fejedelemség és Partium 

 

Forrás: http://mek.niif.hu/02100/02109/html/img/0438.jpg (letöltve 2010. 07. 22.) 
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6. ábra: A történelmi Erdély (nyugatról piros vonallal határolva) és a mai Erdély határai 

 

 

 

Forrás: http://sites.google.com/site/dumitrufa/_/rsrc/1271968148945/a-firtos-es-

koernyeke/Erdely-16-sz.jpg (letöltve: 2010. 07. 23.) 



7. ábra: Magyarország és az elcsatolt részek Trianon után 

 

Forrás: http://mek.niif.hu/01900/01906/html/cd9/kepek/tortenelem/to054pe93184.jpg (letöltve 2010. 07. 22.) 


