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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 

kapcsán, 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 párbeszédben, 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 

értelmezhető. 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 szolgáltattak az elemzendő párbeszédnek is, illetve bizonyítják, hogy Erdély 

kontextusában az autonómia 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 
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feltétlenül 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 

problémakör még fel nem tárt aspektusait igyekszik körbejárni, hozzájárulva ahhoz, hogy 

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

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

elszeparálódása, 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 

él, viszont a nagyhatalmak saját érdekeiket szem előtt tartva mindig korlátozni (vagy 

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

beolvasztja Erdélyt a Habsburg birodalomba, így Erdély megszűnik külön állam lenni. 

Ellenpróbálkozásként a Rákóczi-szabadságharc idején összehívják az erdélyi országgyűlést és 

Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemmé választják, vagyis Erdélyt önálló államként kívánják 

elismertetni. (Rákóczi már előbb a Magyarország fejedelme címet is megkapta a szécsényi 

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

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

nem úgymond lázadó „törvényes”uralkodója ellen. Látható tehát, hogy Erdély függetlensége, 

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

beolvasztják a Habsburg birodalomba, viszont II. József császár idején Erdély 

kormányzóságot kap Nagyszeben székhellyel. Ezzel a lépéssel Erdélyt megpróbálják 

elszakítani Magyarországtól. Az 1848. március 15-én megfogalmazott Tizenkét Pont utolsó 

szakasza kimondja 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 

erdélyiség újrafogalmazását, újradefiniálását igyekszik megtenni az az interetnikus-

interkulturális diskurzus is, melynek elemzése e kutatásnak a fő célja. Ugyanakkor az elemzés 
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során vizsgáljuk 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 

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 

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

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

románok tömeges betelepítése a szocialista iparosítás erdélyi térségekbe telepített iparágainak 

munkaerő-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 

koncentrációval. Ezzel a ténnyel megkérdőjelezhető Erdélynek az ország többi részétől való 

etnikai-kulturális törésvonal mentén történő elkülönülése, leginkább regionális törésvonalról 

beszélhetünk 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 

Erdélyre és az erdélyi autonómiára vonatkozó interetnikus értelmiségi párbeszéd 

lenyomatainak ilyen jellegű összegzését és elemzését még nem végezték el. A disszertációban 

olyan autonómia-modellekre koncentrálunk, amelyek Erdély egészét érintik és/vagy az ország 

teljes regionális átalakulásán belül helyezik el az autonómia problematikáját.  Az interetnikus 
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párbeszéd célja egy minden nemzetiség számára kielégítő regionalizációs rendszer kiépítése. 

Ilyen formában a csak Székelyföldre irányuló területi autonómia-törekvések jelen vannak 

ugyan a disszertációban, de nem kapnak nagy hangsúlyt. 

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 

decentralizációt, 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 

Románia 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? 

Beszélhetünk-e konszenzusról? 

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

ellentét Erdély státusát illetően? Milyen esélyei vannak e tekintetben egy regionális 

párt létrehozásának? 

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

megítélésében? 
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Hipotézisek: 

A fentebb vázolt kérdésekkel összhangban a disszertáció hipotézisei a következő rendszert 

alkotják: 

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

értelmiségi 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. 

Továbbá 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 

diskurzusban a regionalizmusra utaló jellegzetességeket. Mivel Erdély kapcsán sajátos 

regionalizmus értelmezhető, ezért az erdélyi kontextusra adaptált egyedi regionalizmus 

jegyeit keressük 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 

véleményei között.  

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

hozzáállása, 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 

autonómia-modell. 

Feltételezzük, hogy a kialakult interetnikus diskurzus eredményeként felírható egy olyan 

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

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

kisebbségek jogainak a biztosítása is. 
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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 

elengedhetetlenné tette az ez irányú magyar, román és angol nyelvű szakirodalom 

feltérképezését és feldolgozását.  

A nemzetállamról, a régiókról és régióformáló folyamatok rendszeréről szóló irodalom 

esetében egyrészt a magyar tudományos élet nagyjainak munkáira alapoztunk, és feldolgoztuk 

többek között a következő szakemberek írásait: Rechnitzer János, Grúber Károly, Lengyel 

Imre, Horváth Gyula, Nemes Nagy József, A. Gergely András, Pálné Kovács Ilona, Hardi 

Tamás, Vizi Balázs, Győri Szabó Róbert, Éger György, Szokoly Elek, Gereben Ferenc, Sipos 

Katalin, Joó Rudolf. Másrészt a külföldi irodalomra is építettünk, amely jórészt angol vagy 

román 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 

önrendelkezés elvére és jogára vonatkozó szakirodalom felhasználására is hangsúlyt 

fektettünk. Az erre vonatkozó nemzetközi dokumentumok mellett feldolgoztuk Bíró Gáspár, 

Lőrincz Csaba, Tibori Szabó Kinga és Benyamin Neuberger magyar nyelvű írásait, illetve 

Hurst Hannum, David Raič, Rudolf Bernhardt, Hans-Joachim Heintze, 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, amelyek területén a belső 

önrendelkezés megvalósul. Ez utóbbi kérdéskör tekintetében Grúber Károly, Pálné Kovács 

Ilona, Győri Szabó Róbert, Sipos Katalin, Guy Héraud, Daniel J. Elazar és Robert Agranoff 

munkái voltak irányadóak. 
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A disszertáció központi témáját képviselő autonómia kérdéskörének elemzésekor viszont a 

magyar mellett leginkább angol nyelvű szakirodalomból meríthettünk, és elmondható, hogy 

az eddig publikált magyar nyelvű anyagokhoz viszonyítva a legtöbb angol nyelvű 

autonómiáról szóló szakirodalmi forrás feldolgozását sikerült a disszertációban prezentálni. 

Igyekeztünk összegezni mindazokat a szakértői véleményeket, amelyek a 20. század második 

felében domináltak az autonómia problematikája kapcsán. A szakirodalom magyar nyelvű 

forrásai közül Vizi Balázs, Majtényi Balázs, Bognár Zoltán műveit dolgoztuk fel. Az angol 

nyelvű szakirodalmi 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, Stefan Wolff és Marc Weller szerzőpáros. 

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

hitelesen és jól ábrázolják az adott történelmi háttér sajátosságait. A két világháború közötti 

korszak prezentálásában segítségünkre voltak többek között Romsics Ignác, Szarka László és 

K. Lengyel Zsolt 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 

integráció 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 megnyilvánulásait kerestük és rendszereztük.  

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

világháború közötti korszaktól egészen napjainkig. Az ezirányú dokumentumok egy része 

folyóiratokban, 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.  
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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. 

D. Interjúkészítés: 

Az adatgyűjtés kiemelt módszere ebben a kutatásban az interjúkészítés olyan prominens 

magyar és román személyiségekkel, akik a diskurzusban érintettek voltak. Ebben a formában 

rálátást nyerhettünk olyan „kulisszatitkokra” is, amelyek a könyvekből, tanulmányokból, 

cikkekből nem vagy nehezen olvashatóak ki. Megjegyzendő, hogy legalább kétszer annyi 

személyiséget kerestünk fel, mint amennyivel végül realizálódhatott az interjú. Voltak 

olyanok, akik nem reagáltak a megkeresésre, voltak, akik már nem kívántak a témában 

nyilatkozni, de akadtak olyanok is, akik nagy örömmel beszéltek az elemzett folyamatokról és 

az interetnikus közeledésben 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.  

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 

Politikatudományi Tanszéke magyar tagozatának vezetője, a Provincia folyóirat egyik 

szerkesztője, számos 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 

programigazgatója, több erdélyi egyetem oktatója, autonómia-bizottságok tagja. 
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Kántor Zoltán, szociológus, a Magyar Külügyi Intézet kutatója, a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem BTK oktatója. 

Călin Rus, a temesvári Interkulturális Intézet vezetője. 

E. Időbeli lehatárolás: 

Mivel a disszertáció témája szempontjából szükséges lehatárolnunk egy olyan 

időintervallumot, amelyen belül a vizsgálatokat és elemzéseket folytatjuk, kétféle időkorlátot 

állítottunk fel. Az erdélyi autonómia kérdéskörét egy szélesebb időkontextusban vizsgáltuk, 

ennek kezdetét Nagy-Románia megalakulásának időpontjában, 1918-ban határoztuk meg. A 

szűkebb időkorlát az elemzett folyóiratok megjelenésére korlátozódott, így ez az utóbbi tizenöt 

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

 

A doktori dolgozat felépítése 

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

oszthatóak. Egyrészt két elméleti fejezet (I. és II.) igyekszik kibontani a dolgozathoz 

kapcsolódó elméleti 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 visszatekintésnek, 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 Provincia és Altera folyóiratok, valamint a 

háttéresemények adták. A VI. fejezetben ennek a kísérletnek 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 

helyeztük, amelyek a nemzetállam alatti szint felől érik a nemzetállami kereteket. Ehhez 

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

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

regionalizáció, regionalizálódás). 
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A régióformáló folyamatok, a belső kohézió és azok a sajátosságok, amelyek mentén egy 

régió elkülöníti magát az állam egyéb térségeitől, felvetik az önrendelkezés fogalmának a 

problematikáját. Így az I. fejezetben kitérünk az önrendelkezés elvének és jogának a 

kérdéskörére, valamint azon demokrácia-modellekre és államszerkezetekre, amelyekben 

kiteljesedhet a belső 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 

fogalmakhoz, úgy mint önrendelkezés, föderalizmus, decentralizáció, önkormányzat, emberi 

és kisebbségi 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 

erdélyi 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 

korszakának jellegzetességeit, kitérve a Magyar Autonóm Tartomány esetére, és a 

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

azokat az autonómia-tervezeteket, amelyek a rendszerváltástól a nyilvánosság elé kerültek. 

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 

helyező magyar-román-német interetnikus diskurzus elemzésének. Ebben bemutatjuk a 

diskurzus színtereit, a Pro Európa Liga által kiadott Altera kiadványt, valamint a Provincia 

folyóiratot. Mindkét színtér a közös erdélyi nyilvánosság megteremtését célozta meg, és 

helyet adtak egy olyan dialógusnak, amely igyekezett a nemzetiségek külön világát 

összekapcsolni és összehangolni. A fejezet tartalmazza a folyóiratok írásainak tartalmi 

feltárását és elemzését, amelyet több tematikus csomópont köré igyekeztünk felfűzni. A 

tematikus rendszer a következő 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-e Memorandum dokumentuma, amely a román és magyar értelmiségiek 

konszenzusának eredménye. 

VI. fejezet: 

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

hipotézisek igazságtartalmának a bizonyítását. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

A kutatómunkában és a dolgozatban négy hipotézis mentén vizsgáltuk és elemeztük az 

Erdélyről és az erdélyi autonómiáról folyó interetnikus diskurzust. A következőkben a kutatás 

eredményeit és a következtetéseket a hipotézisek alapján rendszerezzük: 

H1: Az erdélyi autonómia kapcsán kialakult és általunk elemzett interetnikus 

értelmiségi 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 

értelemben 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 

mindegyike előremutató az együtt élő nemzetiségek véleményeinek összehangolása és a 

konszenzusteremtés 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 

önazonosságnak a kérdését a többnemzetiségű Erdély kapcsán is felvetni. Az elemzett 

Memorandum dokumentuma is tartalmazta a transzetnikus identitás fogalmát, amely hatékony 

ellenszere lehet a nacionalizmus megnyilvánulásainak. 

A Provincia folyóirat Erdély kapcsán felvetette a konszociációs demokrácia-modell 

bevezetésének a lehetőségét. Ez egy merőben új megközelítése az erdélyi lehetőségeknek, és 

egy nyugat-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 kérdésköre 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 

belül képzelték el. Ez egy olyan jelentős előrelépés az autonómia kérdésében, amely 

egyértelműen 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 

kérdésekhez. A tabujellegű fogalmak, mint amilyen az autonómia vagy a föderalizmus, immár 

egyértelműen 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 

adaptált egyedi regionalizmus jegyeit kerestük az interetnikus párbeszédben. A regionalizmus 

interetnikus megközelítése azért fontos, mert Erdély specifikus etnikai összetétele 

elengedhetetlenné teszi a releváns nemzetiségek párbeszédét és konszenzusát ezen a téren is. 

A Provincia 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 

jellemvonásait 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 

véleményei között.  

Mivel egy interetnikus diskurzust vizsgáltunk, fontos volt elemezni, hogy az egyes etnikumok 

hozzáállása, véleménye, ötletei és gondolatai ütköztek-e egymással, élesen elváltak-e 

egymástól, vagy kiegészítették-e egymást, és valamelyest összhangban voltak-e. Az Altera 
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kiadvány írásai és dialógusai jó alapot teremtettek a közeledéshez és a párbeszéd 

elindításához, normalizálásához. A „magkorszaknak” számító Provincia élesítette a vitát, és 

felgyorsította a vélemények ütköztetését, az ötletek cseréjét. Az elemzések során észrevehető 

volt, hogy (különösen 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 feltársát 

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 változások 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 lehet 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 használta 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 egyértelműen a Provincia-

csoport konszenzusát jelentette. Fontos megjegyezni, hogy a Memorandumot 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 azokra a 

társadalmi mélystruktúrában meghúzódó egyediségekre, amelyeknek a felszámolását még az 

államszocializmus korszakának sem sikerült elvégeznie. Ezen nézeteltérések oka a 

tudományterületek módszertanai közötti különbségekben keresendők. 

Ilyen értelemben úgy gondoljuk, hogy releváns, éles törésvonal nem tapasztalható a 

diskurzusban 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 



17 
 

az alapokat. A régiók lehatárolásánál nem az etnikai, hanem területi elv érvényesült, és a 

decentralizáció, valamint a régiók autonómiája érdekében alkotmánymódosítást javasoltak. 

Ebben a rendszerben Erdély is esélyt kapna az autonómiára, tiszteletben tartva a specifikus 

erdélyi gazdasági-társadalmi-kulturális közeget. A Memorandum kimondta, hogy a kialakított 

régiókban 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 

regionális átalakítás mentén vázolta fel. Jó alapot teremtett ahhoz, hogy Romániában 2003 

után megjelenhessenek a speciális regionalizácós tervek, amint azt a dolgozatban is 

bemutattuk. Ezért elmondható, hogy a Provincia korszakváltó volt az erdélyi autonómia 

problematikájának a történetében, mert átbillentette az autonómia-koncepciókat az etnikai elv 

mellől a területi elv felé, illetve beépítette egy komplex regionalizációs tervbe. A Provincia 

utáni korszak 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 megteremtették 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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