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„AZ ER DÉ LYI SÉG ÚJRASZEMANTIZÁLÁSA”

KÍ SÉR LET EGY INTERETNIKUS MA GYAR–RO MÁN 
REGIONALIZMUS-KONCEPCIÓ KI DOL GO ZÁ SÁ RA

Je len ta nul mány cél ja fel tér ké pez ni azt a sa já tos ro mán–ma gyar(-német) dis -
kur zust, amely né hány re le váns ki ad vány ban nyil vá nos ság ra ke rült az el -
múlt ti zen öt év ben, és Ro má nia de cent ra li zá lá sá nak, regionalizálásának
(eset le ges föderalizálásának) olyan le het sé ges mó do za ta i val fog lal ko zik,
mely struk tú rán be lül Er dély spe ci á lis stá tuszt, te rü le ti au to nó mi át él vez het -
ne. A kér dés kör tár gya lá sa azért ér de kes, mi vel a cent ra li zált Ro má nia re gi o -
ná lis át ala ku lá si fo lya ma ta, il let ve az or szág EU-hoz va ló csat la ko zá sá nak
fel té tel rend sze re nem tar tal maz sem mi lyen uta lást Er dély kü lön ál ló, au to -
nóm ré gi ó ként va ló ke ze lé sé re. Ugyan ak kor a té ma fe lü le tes is me rői az au to -
nó mia kér dé sét ál ta lá ban csu pán az er dé lyi ma gyar ság kí vá nal ma i nak a
meg nyil vá nu lá sa ként ér té ke lik, ho lott a prob lé ma en nél jó val sok ré tűbb. Az
au to nó mia kö rül ki ala kult egy olyan interetnikus-interkulturális vi ta, amely -
nek be mu ta tá sa és elem zé se el osz lat hat ja azt a té ves el kép ze lést, mi sze rint
au to nó mia csak a ha tá ron tú li ma gyar ság el kép ze lé se i ben él, il let ve fel épít -
het egy Er dély re vo nat ko zó spe ci á lis regionalizmus-modellt.

Az interetnikus pár be szé det több as pek tus ból is vizs gál juk. Egy részt be -
mu tat juk a dis kur zus szín te re it, a há rom év fo lya mot meg élt Pro vin cia fo lyó -
ira tot és a ti zen há rom évig ki adás ra ke rü lő Alterát, amely a ma ros vá sár he lyi
Pro Eu ró pa Li ga sa ját ki ad vá nya. Ugyan ak kor ele mez zük a ki ala kult inter -
etnikus di a ló gus je len tő sé gét, amely fel vál tot ta a kü lön bö ző et ni ku mok mo -
no lóg ja it, és vizs gál juk, hogy ké pes volt-e egy faj ta kon szen zust te rem te ni.

A tar tal mi fel tá rás so rán több je len tős te ma ti kus cso mó pont kö ré igyek -
szünk fel fűz ni az elem zést, meg pró bál va a le he tő leg komp le xebb lát le le tet
ad ni a pár be széd ről, amely egy ilyen ter je del mű mun ká ban le het sé ges. Ilyen
for má ban ki té rünk Er dély geo po li ti kai sa já tos sá ga i ra és kul tu rá lis, il let ve
iden ti tás be li egye di sé gé re, ame lyek jó alap ját ké pe zik egy sa já tos po li ti kai-
de mok ra ti kus struk tú ra be ve ze té sé nek. Ez a spe ci á lis rend szer egy részt a
konszociatív de mok rá cia-mo dell ben, eh hez kap cso ló dó an pe dig egy eset le -
ges re gi o ná lis transzetnikus párt meg je le né sé ben ölt tes tet, de a di a ló gus
részt ve vői ki tér nek olyan le he tő sé gek re is, ame lyek Ro má nia föderalizálását
tű zik ki cé lul. Az au to nó mia kér dé se Er dély ben szin tén je len tős hang súlyt
kap, öt vö ződ ve az előbb em lí tett sa já tos ál lam- és de mok rá cia-mo del lek kel. 
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A dis kur zus szín te rei és mó do za tai

Az 1989-ben be kö vet ke ző ro má ni ai for du lat né hány olyan ked ve zőt len je len -
sé get és ered ményt zú dí tott a ma gyar–ro mán kap cso la tok ra,1 ame lyek után
el en ged he tet len né vált az interetnikus pár be széd re ha bi li tá lá sa. Er dély ben
ezen kap cso la tok és dis kur zu sok je len tő sé ge, köz pon ti jel le ge vi tat ha tat lan,
kü lö nö sen, ha ezek ép pen Er dély hely ze té re, jö vő jé re és le he tő sé ge i re kon -
cent rál nak. 

A Pro Eu ró pa Li ga és az Altera ki ad vány
Egy sa já tos kez de mé nye zés, az 1989 de cem be ré ben meg ala kult Pro Eu ró pa
Li ga egy olyan interkulturális köz pont sze re pét vál lal ta fel Smaranda Enache
és Szokoly Elek ve ze té sé vel, amely kü lön bö ző ak ci ók, ese mé nyek meg szer -
ve zé sé vel já rul  hoz zá az interetnikus kap cso la tok ki egyen sú lyo zá sá hoz. Az
ál ta luk ki adott ro mán nyel vű Altera ki ad vány so ro zat jó te re pe a ma gyar, ro -
mán és kül föl di szer zők vé le mény-üt köz te té sé nek, a dis kur zu sok le foly ta tá -
sá nak. A ti zen há rom éven ke resz tül ki adott, ös  sze sen 32 szá mot meg élt
Altera2 köz pon ti té mái a regionalizmus, az eu ró pai in teg rá ció és az interkul-
turalitás. Ér de kes meg ál la pí tás, hogy az Altera szer kesz tő sé ge egy faj ta „lát -
ha tat lan kol lé gi um ként” mű helyt ho zott lét re, mely nek alap té te le az er dé lyi -
ség re ha bi li tá ci ó ja volt az or szág po li ti kai mo der ni zá ci ó já ba ágyaz va. 

A Smaranda Enache as  szon  nyal ké szí tett in ter jú ból ki de rült, hogy a Pro
Eu ró pa Li ga el ső köz gyű lés ét 1989. de cem ber 30-án tar tot ták a ma ros vá sár -
he lyi Báb szín ház ter mé ben, mi vel Enache as  szony a Báb szín ház igaz ga tó ja
volt a kér dé ses idő szak ban. Az ala pí tó tag jai 21-en, ma ros vá sár he lyi ér tel mi -
sé gi ek vol tak, ro má nok, ma gya rok, zsi dók, kü lön bö ző et ni kum hoz és kü lön -
bö ző val lá sok hoz tar to zók. A Báb szín ház a rend szer vál tás előtt is egy sa já tos
szel le mi mű hely volt Ma ros vá sár he lyen, mi vel az el len zé ki mű vé sze ket, ér -
tel mi sé gi e ket ide „szám űz ték”, és ezen mű vé szi kö zös ség szá má ra le he tő vé
vált egy faj ta „in tel lek tu á lis re bel li ó nak” a meg élé se is még a kom mu nis ta
idő szak ban (pél dá ul báb elő adás ba ül te tett bur kolt Ceauşescu-ellenesség
stb.). A kö zös ség nagy elő nye volt, hogy is mer ték egy mást és egy más ér té ke -
it, re mé nye it és el vá rá sa it, mi köz ben meg is bíz hat tak egy más ban eb ben a bi -
zony ta lan idő szak ban. A rend szer vál tás előtt a kö zös ség mint egy in for má lis
cso port mű kö dött, nem volt szer ve ze ti fel épí té se, nem volt ve ze tő sé ge, nem
is tar tot tak gyű lé se ket, csak a be szél ge té sek ré vén is mer ték meg egy más ál -
lás pont ját. 

A Pro Eu ró pa Li ga a har ma dik nem kor mány za ti szer ve zet volt, ame lyet
Ro má ni á ban be je gyez tek a rend szer vál tás után. El ső gyű lé sei in kább ar ra
épül tek, hogy mi kép pen tud ják va la mi lyen mó don ele jét ven ni az in ter -
etnikus konf lik tu sok nak és ho gyan tud ják mo de rál ni a ro mán–ma gyar kap -
cso la tot. Saj nos az 1990. már ci u si ma ros vá sár he lyi konf lik tust nem tud ták
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meg aka dá lyoz ni, de fel vál lal ták az ese mé nyek utá ni „rom-el ta ka rí tást” és a
konf lik tus hely zet „ki be szé lé sét” is. Emel lett a mai na pig mű kö dő Li ga zás-
z la já ra tűz te Er dély prob le ma ti ká já nak és az eu ró pai ér té kek nek a tol má -
cso lá sát. Min dig hang sú lyos kér dés volt a Li ga szá má ra az, hogy Er dé lyen
be lül ho gyan le het ki ala kí ta ni olyan ad mi niszt ra tív, po li ti kai, gaz da sá gi és
kul tu rá lis in téz mény rend szert, ame lyek egyen súly ba hoz hat ják a ro mán és
a ma gyar ér de ke ket, hogy el len sú lyoz zák vagy pe dig tel je sen le ál lít sák a
köz pon ti ha ta lom ál ta li el ro má no sí tá si és elortodoxosítási fo lya ma to kat Er -
dély ben. 

A Pro Eu ró pa Li ga sok olyan be szél ge tést, fó ru mot, nyá ri egye te met szer -
ve zett, ahol meg va ló sult a va ló di, élő interetnikus pár be széd a ro mán, ma -
gyar és né met ér tel mi sé gi ek kö zött. Ezek nek le nyo ma tát az Altera szá ma i ban
ta lál juk meg, több nyi re a Di a ló gus (Dialog) ro vat ban. A Li gá nak már előbb si -
ke rült moz gó sí ta nia szá mos olyan sze mé lyi sé get, akik ké sőbb a Pro vin cia
mű hely ben is munkálkodtak.3 A di a ló gus mel lett az Altera szá mos kül föl di
szer ző ta nul má nyát is pub li kál ta, ame lyek a regionalizmus, a regionalizáció,
az iden ti tás, az au to nó mia, a mulikulturalizmus, az em be ri és ki sebb sé gi jo -
gok, és az eu ró pai in teg rá ció prob le ma ti ká ját tag lal ják, vagy egy-egy eset ta -
nul mányt tár nak a ro má ni ai ér tel mi sé gi ek elé. Mind ezt ki egé szí tet ték azok -
kal az eu ró pai do ku men tu mok kal, ame lye ket a nem zet kö zi szer ve ze tek (Eu -
ró pa Ta nács, ENSZ stb.) bo csá tot tak ki. Jó al kal mat te rem tett ez zel a Pro Eu -
ró pa Li ga ar ra, hogy a ro má ni ai ol va sók kal meg is mer tes se a nem zet kö zi do -
ku men tu mok, ja vas la tok, ha tá ro za tok tar tal mát. 

Egy má sik pa ra dig mát kép vi selt a Gabriel Andreescu ál tal ve ze tett, szin -
tén mű hely szin tű bu ka res ti cso port, mely nek tag jai Ro má nia po li ti kai re ha -
bi li tá ci ó já ban gon dol kod tak.4 E két kü lön, de nem el len té tes el vet val ló cso -
port mun ká ja, gon do la tai ké sőbb, a 2000-ben in dult Pro vin cia ha sáb ja in ér tek
ös  sze.

A Pro vin cia fo lyó irat
A Bu da pes ti Nyi lat ko zat tí ze dik év for du ló já ra ké szül ve, 1999-re Mol nár
Gusz táv egy úgy ne ve zett Ko lozs vá ri Nyi lat ko zat ter vet ké szí tett és tárt né hány
ál ta la is mert és tisz telt köz éle ti sze mé lyi ség elé. Ám a ter ve zet egyik pél dá -
nyát el lop ták Gabriel Andreescunak, a ro mán Hel sin ki Bi zott ság társ el nö -
kének tás ká já val együtt a Hel sin ki Bi zott ság bukaresti iro dá já ból. Né hány
nap pal ezen in ci dens után Emil Constantinescu, ak ko ri ál lam el nök Ma ros vá -
sár he lyen egy olyan ve szély re fi gyel mez te tett, ami Ro má nia in teg ri tá sát fe -
nye ge ti, és ami egy terv for má já ban lá tott nap vi lá got, egy föderalizált Ro má -
ni át és Er dély, il let ve Bán ság au to nó mi á ját hir det ve.5 Ez a terv a Ko lozs vá ri
Nyi lat ko zat volt, ame lyet ezen ese mé nyek után egy ér tel mű en nem Ko lozs vá -
ron, va gyis Er dély ben, ha nem Bu ka rest ben, a Tár sa dal mi Pár be széd Cso port
(GDS)6 kö ré ben vi tat tak meg, meg em lé kez ve a Bu da pes ti Nyi lat ko zat év for du -
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ló já ról is. A vi ta ren de zői Mihnea Berindei tör té nész, Gabriel Andreescu és
Mol nár Gusz táv vol tak. Vi szont nem csu pán a terv ke rült a ro mán tit kos szol -
gá lat ke zé be, ha nem a po ten ci á lis alá írók kö re is, ame lyet Mol nár Gusz táv
gyűj tött, és amely nek egy fény má solt pél dá nyát a 22-es fo lyó irat szer kesz tő -
sé gé ben hagy ta. Ez a fo lyó irat az előbb em lí tett Tár sa dal mi Pár be széd Cso -
port hoz szo ro san köt he tő saj tó or gá num. On nan a lis ta va la mi lyen mó don
még is ki ke rült a tit kos szol gá lat ke zé be, amely azu tán ezt a (hang sú lyo zom
nem de facto, ha nem) po ten ci á lis alá írói cso por tot kü lön bö ző esz kö zök kel
igye ke zett meg fé lem lí te ni és el le he tet le ní te ni. A részt ve vők ilyen kon tex tus -
ban úgy vél ték, hogy me ne kül ni csak is elő re le het, még pe dig a mi nél na -
gyobb nyil vá nos ság fe lé.7 En nek ered mé nye lett a Pro vin cia fo lyó irat. Több
he lyen is fel me rül a Limes-kör8 va la mi ko ri meg lét ének a ha tá sa a Pro vin cia lét -
re jöt té re, amely ugyan csak ma gyar ér tel mi sé gi ek ből ál ló cso port volt, nem
interetnikus, még is Mol nár Gusz táv be val lá sa szerint9 nagy ban ha tott a Pro -
vin cia-je len ség re.

A Pro vin cia cí mű fo lyó irat 2000 ta va szán in dul út já ra, elő ször mint a Ziua
de Ardeal és a Kró ni ka na pi lap ok ha vi mel lék le te. Szük ség volt két olyan is -
mert mé dia ter mék re, me lyek egy ide ig a Pro vin cia hor do zó já vá vál hat nak, és
si ke re sen ter jeszt he tik azt.10 2001 ele jé től vi szont a mel lék let önál ló so dott,
ami kor már úgy gon dol ták, kü lön ál ló an is me gáll ja he lyét a nyil vá nos ság
előtt. Az önál lós ság idő sza ká ban az Etnokulturális Ki sebb sé gek For rás köz -
pont ja ad ta ki a la pot. A Pro vin cia fo lyó irat nak két társ szer kesz tő je volt, egy
ma gyar és egy ro mán ki emel ke dő sze mé lyi ség, Mol nár Gusz táv és Ale -
xandru Cistelecan. A fo lyó irat ér de kes sé ge, hogy a ma gyar szer zők cik ke it
ro mán ra, a ro má no két pe dig ma gyar ra for dí tot ták, így a ki ad vány mind két
nyel ven meg je lent. A há rom év fo lya mot meg élő Pro vin cia fel vál lal ta egy
olyan, Ro má ni á ban prob le ma ti kus és ne he zen meg tár gyal ha tó kér dés kör vi -
tá ra bo csá tá sát, mint ami lyen Ro má nia de cent ra li zá lá si, regionalizálási szán -
dé kai, le he tő sé gei, ne héz sé gei, ezen be lül pe dig Er dély stá tu szá nak prob le -
ma ti ká ja. A ro mán és ma gyar szer zők, mint azt ké sőb bi elem zé sünk ben bő -
veb ben be mu tat juk, je len tős el mé le ti és gya kor la ti tu dást fel hal moz va és pre -
zen tál va igye kez tek sa ját vé le mé nyü ket ki fe jez ni a té má val kap cso lat ban.11

A Pro vin cia fo lyó irat ars po e ti cá ját Alexandru Cistelecan – ki emel ve az er -
dé lyi ség fo gal má nak spe ci á lis jel le gét és új ra gon do lá sá nak je len tő sé gét –
egyik írá sá ban a kö vet ke ző mó don fo gal maz ta meg: „Az, amit a Pro vin cia
meg te het ne: hely re ál lít hat ná és ugyan ak kor újraszemantizálhatná az er dé lyi -
sé get. Ez a kul tú ra új ra hasz no sí tá sá nak mű ve le te, ame lyet azon ban nem csak
mu ze á lis gon dos ság gal kel le ne vég re haj ta ni, ha nem egy tény le ges aggiorna-
mento lel ki is me re tes sé gé vel, va ló di ak tu a li zá lás sal és új ra di men zi o ná lás sal.
Eu ró pa kul tu rá lis tér ké pén nem len ne fö lös le ges egy folt nyi er dé lyi ség. […]
A Pro vin cia el vé gez he ti az er dé lyi (kul tu rá lis, val lá si, tör té nel mi, tár sa dal mi,
sőt po li ti kai) ér té kek azo no sí tá sát, an nak elő ké szí té se ként, hogy az tán egy
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idő sze rű (ma ga tar tás be li, tár sa dal mi, szer ve zé si) mo dell ben új ra fel mu tas sa
őket.”12 Ez zel a gon do lat tal Cistelecan tu laj don kép pen el kö te lez te a Pro vin -
ci át egy olyan eti ka mel lett is, amely az er dé lyi sa já tos sá go kon túl, de ar ra
ala poz va kü lön bö ző em be ri, tár sa dal mi és akár po li ti kai min tát is ké pes
nyúj ta ni.

Bakk Mik lós en nél konk ré tab ban fo gal maz va ve tí tet te elő re a fo lyó irat fel -
ada ta it, szin te mód szer ta ni út mu ta tót nyújt va a szer zők és a maj da ni szer zők
szá má ra: „A Pro vin cia prog ram ja szá má ra azon ban a konst ruk tív, in statu
nascendi er dé lyi ség né ző pont ja a leg fon to sabb. Ez szin tén té nyek re ala poz,
de olyan té nyek re, ame lyek fo lya ma tok ré szei, s ezért ér tel mez he tők és ér tel -
me zen dők, de ép pen ez ál tal vál nak a po li ti kai kép ze lő e rőt tá gí tó s ezért oly
szük sé ges konst ruk ti vi tás ele me i vé. En nek az in actu/in statu nascendi er dé -
lyi ség nek a té nyei kö zé so rol ha tó ak – pél dá ul – a vá lasz tá si geo grá fia ada tai,
a jó val fej let tebb er dé lyi ci vil tár sa da lom (ez sta tisz ti ka i lag is iga zol ha tó), a
he lyi ön kor mány za ti szfé ra jó val gaz da gabb (és egy ér tel mű en) nyu ga ti kap -
cso lat rend sze ré vel, a kül föl di be ru há zá sok tér ké pé vel stb. És ez a konst ruk -
ti vi tás az egyet len, amely ben a – le zárt – múl tak is va la mi kép pen ös  sze kap -
csol ha tó ak.”13 Va gyis a té nyek re, sta tisz ti kák ra és ada tok ra ala poz va, Bakk
sze rint el ér he tő le het az et ni ku mok el té rő Er dély-ér tel me zé sé nek azo nos me -
der be te re lé se. Mind ezek a gon do la tok és fel adat-meg ha tá ro zá sok egy faj ta
prog ra mot je löl nek ki, amel  lyel Er dély, avagy a „Pro vin cia” jö vő jét és Ro má ni -
án be lü li hely ze té nek mo del lá lá sát tű zik ki cé lul. E mo dell ben Er dély cent -
rum má vá lik „nem má sok fö lött, ha nem egyen súly ban és part ner ség ben más cent -
ru mok kal”, a ben ne lé te ző „val lá si, et ni kai, kul tu rá lis kü lönb sé gek köl csö nö sen ki -
egé szí tik egy mást, az egész tér ség ja vá ra”, mi köz ben a mo dell ké szí tői szem be -
néz nek a múlt tal, egy mást part ner ként ke ze lik „az esz mék ben, a cse le ke de tek ben
és a min den na pi együtt élés ben”, és meg te rem tik az eu ró pai er dé lyi sé get, „amely
eze ket az el té rő ha gyo má nyo kat és iden ti tá so kat mo dern, az egy sé ge sü lő Eu ró pa szel -
le mi sé gé hez kö ze lí tő konszociatív rend szer be tud ja fog lal ni”.14

Di a ló gus – mo no ló gok he lyett
Az elem zett dis kur zus el in dí tott egy pár be szé det, mely – ha idő le ge sen is –
de fel vál tot ta a ro mán, ma gyar és né met mo no ló go kat. Min den ki, aki va la -
mi lyen for má ban részt vett az Altera vagy a Pro vin cia mun ká já ban, a di a ló gus
mel lett tet te le a vok sát. Hogy mi lyen pár be széd re ké szül tek a részt ve vők
vagy mi lyen né sze ret ték vol na ten ni azt? Az Altera ese té ben a di a ló gus va lós
pár be szé dek nyom ta tott, szer kesz tett vál to za tát je len tet te. A be szél ge té sek
kü lön bö ző fó ru mo kon, Altera-szám be mu ta tó kon, nyá ri egye te mek ke re té -
ben le zaj ló pár be szé dek vol tak. Ezek vé gig kí sér ték az Altera éle tét. 

A Pro vin cia ese té ben az ér tel mi sé gi ek több írás ban is meg fo gal maz ták ez
irá nyú gon do la ta i kat. „Nem for má lis, tisz te let tel jes és ud va ri as pár be széd re,
ha nem épí tő jel le gű re [van szük ség]. Nem csak úgy fél váll ról, mi köz ben min -
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den ki más a fő vá ros fe lé néz, ha nem szem től-szem be vagy váll-váll mel lett
egy több szó la mú kó rus ban. Egy ilyen pol gá ri pár be széd már be il lesz ti or -
szág ré szün ket (vi dé kün ket?) az eu ró pai mo dell be.”15 Az épí tő és pol gá ri jel -
leg ki emel ke dik az idé zet ből: épí tő nek, elő re vi vő nek kell len nie ak kor is, ha
több szó la mú, va gyis egy más sal üt kö ző vé le mé nyek tár há zát épí ti ki; és pol -
gá ri (mely jel ző je len tő sé gét a ké sőb bi ek ben még tag lal juk), va gyis nem az et -
ni kai el kü lö nü lés men tén tör té nő di a ló gust kí ván ják elő re ve tí te ni, ha nem va -
la mi lyen egy ség ben igye kez nek ezt meg va ló sí ta ni. A pár be széd cél ja pe dig
nem egyéb, mint Er dély nek az eu ró pai mo dell be va ló be il lesz té se, va gyis a
tér ség jö vő jé nek a nyu gat-eu ró pai fo lya ma tok kal össz hang ban tör té nő meg -
ter ve zé se.

A Pro vin cia fo lyó irat el ső, 2000-ben meg je lent lap szá ma az el ső ol da lon
meg ad ta a pár be széd alap hang ját, mi vel a fo lyó irat cél ja mi nél szé le sebb kör -
ben ter jesz te ni és nyil vá nos ság ra hoz ni a pár be széd ben részt ve vők szán dé -
kát és prog ram ját: „El jött az ide je egy kö zös fó rum meg te rem té sé nek az er -
dé lyi és bán sá gi nyil vá nos ság ban, amely a vi ták kor sza ká ból át lép a di a ló gus
kor sza ká ba. Vál lal juk en nek a kez det nek a fe le lős sé gét, mert meg va gyunk
győ ződ ve ar ról, hogy tér sé günk ed dig szi go rú an szét vá lasz tó tör té nel me az
egy mást erő sí tő és nem egy más sal szem ben ál ló kü lönb sé gek ta lál ko zá si
pont já vá te he tő.”16

Cistelecan hang sú lyoz ta, hogy egy prag ma ti kus dis kur zus ra van szük ség
azon szó nok la tok he lyett, ame lyek ad dig je len vol tak Er dély kon tex tu sá ban:
egy részt az el avult mo no ló gok, ame lye ket a fé le lem és a na ci o na liz mus táp -
lál (mind egyik et ni kum ré szé ről), más részt az ál ta lá nos-eu ró pa i as dis kur zus,
amely ben el hang za nak ugyan eu ró pai jel mon dat ok és frá zi sok, de hi ány zik
be lő lük a prag ma tiz mus, amely Cistelecan szá má ra a lé nye get hor doz za.17

Ovidiu Pecican tör té nész a Pro vin cia di a ló gus sze re pé ről ír va ki tért ar ra,
hogy egy pol gá ri fó rum lét re ho zá sá nak le he tő sé gét lát ja ben ne, és meg ad ja a
pol gá ri jel ző ér tel mét eb ben a szö veg- és gon do lat kör nye zet ben: „egy min -
den fé le (kép zelt vagy va lós) et ni kai el kü lö nü lést meg ha la dó pol gá ri fó rum
lét re ho zá sa vol na az az újí tás, amely re Er dély nek a je len pil la nat ban úgy tű -
nik, szük sé ge len ne”.18 Itt is vis  sza kö szön a Traian Ştef ál tal hasz nált pol gá ri
pár be széd, amely nem et ni kai ala pon el kü lö nü lő cso por tok kö zött zaj lik, ha -
nem egy más, tár sa dal mi di men zió men tén for má ló dik. Szin tén Pecican egy
„la bo ra tó ri um kör vo na la zá sá nak kí sér le té ről” ír, amely egyez tet né a kü lön -
bö ző vé le mé nye ket,19 de a la bo ra tó ri um ki fe je zést Alexandru Cistelecan is
hasz nál ta a ve le ké szült in ter jú ban.

Mind ezek a meg ál la pí tá sok szink ron ban van nak a „kö zös er dé lyi nyil vá nos -
ság” ki ala kí tá sá nak igé nyé vel is, ame lyet Mol nár Gusz táv fo gal ma zott meg,
és amely fel té te le zi a kü lön bö ző et ni ku mok Er dély-ké pé vel, Er dély-ide o ló -
giá já val va ló meg is mer ke dést és szem be sü lést. Ezek kö zös dekonstruálása és
ér tel me zé se ve zet het csak el a kö zö sen meg fo gal ma zott ér té ke kig, il let ve cé -
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lo kig.20 Egy Mol nár Gusz táv val ké szült in ter jú ban er re a nyil vá nos ság ra a
public space el ne ve zést hasz nál ta, mi vel vé le mé nye sze rint „olyan nyil vá nos
tér ről, köz éle ti di men zi ó ról” van szó, amely „meg pró bál ja Er dé lyen be lül a
ma gyar és ro mán kü lön vi lá go kat egy más sal kom mu ni ka tív vi szony ba hoz -
ni, ös  sze kap csol ni”.21

Így nem et ni kai meg kö ze lí tés(ek)ről és Er dély-kép ről be szé lünk, ha nem
(vis  sza ka nya rod va az elő ző fo gal mak hoz) te kint het jük ezt akár pol gá ri Er -
dély-meg kö ze lí tés nek is. E gon do lat me net men tén to vább ha lad va el jut ha -
tunk az Er dély te kin te té ben így ki ala ku ló sa já tos esz me rend sze rig is, amely
így nem et ni kai regionalizmust je lent, ha nem úgy ne ve zett pol gá ri regional-
izmust konstituál, amely ki fe je zés ben a pol gá ri transzetnikusat vagy et ni ku -
mok kö zöt ti sé get je lent. En nek elő re moz dí tó ja len ne a Pro vin cia, mely már sa -
já tos lé te zé sé vel is fel vál lal ta a poszt na ci o na li tás ügyét.

Er dély geo po li ti kai sa já tos sá gai

A Pro vin cia ha sáb ja in – el ső sor ban Mol nár Gusz táv nak kö szön he tő en – el in -
dult egy geo po li ti kai elem zés so ro zat, amely új ra ex po nál ta a Kö zép-Eu ró pa-
kér dést, és ezen be lül ér tel mez ni igye ke zett Er dély hely ze tét. Eb ben a te ma -
ti kus vo nu lat ban ak tu a li zál ták a Szűcs Je nő ál tal le írt tör té ne ti makrorégiók
kér dé sét,22 át sző ve Huntington23 és má sok té te le i vel, mo dell je i vel. 

Fon tos meg je gyez ni, hogy ezt a té mát Mol nár Gusz táv már sok kal ha ma -
rabb fel dol goz ta a már em lí tett, Az er dé lyi kér dés cí mű ta nul má nyá ban.24 A ki -
ad vány be mu ta tá sa okán, a Pro Eu ró pa Li ga ál tal 1998-ban szer ve zett ko lozs -
vá ri be szél ge tés ben ez a ta nul mány és ez a té ma is po rond ra ke rült. Az így
ki ala kult ér tel mi sé gi pár be széd szer kesz tett vál to za tát az Altera 9. szá ma le -
köz li.25 Eb ben a be szél ge tés ben Bakk Mik lós ki fej ti, hogy Mol nár Gusz táv
olyan prob lé ma fel ve té se ket in dított út já ra, ame lyek hos  szú tá von meg ha tá -
roz hat ják az Er dély ről fo lyó dis kur zu so kat. Az iro da lom kri ti kus (és ké sőbb a
Pro vin cia egyik fe le lős szer kesz tő jé vé vált) Alexandru Cistelecan és a tör té -
nész Sorin Mitu azon ban az „er dé lyi kér dés hez” szkep ti ku san és óva to sab -
ban áll tak hoz zá.26

Er dély és Ro má nia szem pont já ból a Pro vin ci ában Mol nár ki emel ke dő je -
len tő sé gű nek vél te Jacques Lévy fran cia geográfus27 vé le mé nyét, mi sze rint
Eu ró pá ban „a la ti nok és or to do xok kö zöt ti vá lasz tó vo nal nem a tu laj don kép -
pe ni val lá si tö rés vo nal ki ve tü lé se a kül ső va ló ság ra, ha nem egy komp lex tör -
té ne ti-geo po li ti kai di na mi ka ered mé nye”.28 Mol nár utalt Huntingtonra is, aki
sze rint az or to dox ci vi li zá ció geo po li ti kai ér te lem ben még min dig je len tős
sze re pet ját szik, mag-ál la má val, Orosz or szág gal az élen. A ke let-eu ró pai or to -
dox ál la mok azon ban egy je len tős prob lé má val néz nek szem be, és ez alap ve -
tő en az irá nyult ság kér dé se. Ez ar ra a ci vi li zá ció-tör té ne ti fo lya mat ra ve zet he -
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tő vis  sza, amely a 18. szá zad ele jé től a 19. szá zad közepéig29 egy faj ta ci vi li zá -
ció-vál tást ered mé nye zett, és így ez a posztbizánci tér ség e kon ver zió ha tá sá -
ra a nyu ga ti ci vi li zá ció ré szé vé vált. De in téz mé nye sü lé si, in téz mény épí té si
szem pont ból ter mé ket len tér ség nek bi zo nyul, mert nem volt ré sze azok ban az
át ala ku lá sok ban (Lévy sza va i val él ve „te rem tő mu tá ci ók”-ban), ame lyek „a ha -
gyo má nyos men tá lis struk tú rá kat és tár sa dal mi vi szo nyo kat”30 mó do sí tot ták
a nyu ga ti tár sa dal mak ban. Ez le het az egyik nyo mós oka an nak, hogy az or -
to dox tér ség or szá gai nem tud nak mo dern pol gá ri nem zet ál la mo kat ki ala kí -
ta ni, ame lyek a nyu ga ti de mok rá cia sza bá lya it kö vet nék, így meg re ked tek
egy olyan nem zet ál lam-épí té si szin ten, amely Nyu gat-Eu ró pá ban meg ha la -
dott és anak ro nisz ti kus. A mo dern ál lam és Dél ke let-Eu ró pa gon dol ko dás -
mód já nak sa já tos vi szo nya ab ból is adó dik, hogy eb be a tér ség be a mo dern ál -
lam esz mé jét csak „ex por tál ták”, így ezen esz me „ere de te, di na mi ká ja és kör -
vo na lai egy má sik, el té rő kul tu rá lis mát rix ban ke re sen dők, egy olyan kul tú rá -
ban, amely nek más a kul tu rá lis tő ké je”. Ezért a mo dern ál lam és Dél ke let-Eu -
ró pa „so sem il lesz ked tek jól egy más hoz”, vi szont e tér ség ál la mai ar ra tö re -
ked tek, hogy ezt a nyu gat ról át vett min tát min den kép pen meg ho no sít sák.31

Er re a tö rek vés re utalt Sabina Fati is, aki Dél ke let-Eu ró pa le he tő sé ge i nek
elem zé se kap csán meg ne vez te a le ma ra dás oka it, de egy ben ki emel te a fel -
zár kó zás le he tő sé gét is, amely sze rin te a po li ti ku sok szem lé let vál tá sá tól
függ, ha és amen  nyi ben ké pe sek meg ha lad ni a bi zán ci fel fo gást: „En nek a
tér ség nek a le ma ra dá sa nem új ke le tű, ügyet len sé ge, te he tet len sé ge, di lem -
mái nagy mér ték ben be fo lyá sol ták po li ti kai és gaz da sá gi fej lő dé sét. Az ös  sze -
tett nem ze ti sé gi ke ve re dés szin tén fe le lős Dél ke let-Eu ró pa in ga tag sá gá ért és
ren de zet len sé gé ért. A – he te ro gén ál la pot hát rá nya – és a ké sői mo der ni zá lás
azon ban nem je len ti au to ma ti ku san azt, hogy az eu ró pai dél ke let örök re be -
fe je zet len konst ruk ció ma rad.”32 Szin tén meg ké sett ség ről, de ugyan ak kor a
re mél he tő ki bon ta ko zás ról is írt Caius Dobrescu, aki a dél ke let-eu ró pai or -
szá gok ban a ci vil tár sa da lom éret len sé gét a meg ké sett mo der ni zá ci ó val
igyek szik ma gya ráz ni, de sze rin te a tér sé get nap ja ink ban már az egy re nö -
vek vő és ki tel je se dő ci vil tár sa da lom je len lé te jel lem zi.33

Fel me rült azon ban azok nak a ré gi ók nak a prob le ma ti ká ja, ame lyek úgy -
ne ve zett „Kö zép-Eu ró pa-frag men tu mok”, de egy ilyen „ci vi li zá ci ós zsák ut -
cá ban ver gő dő” or szág hoz tar toz nak. Ilyen ré gió Er dély is, akár csak Vaj da -
ság, Kár pát al ja, Ga lí cia vagy Bu ko vi na, me lye ket Mol nár „bi zo nyos ér te lem -
ben rab pro vin ci ák nak” ne ve zett. Rab sá guk el le né re ezek a tér sé gek „el in -
dul hat nak egy el té rő és Európa-konform in téz mé nye sü lés út ján”, amely nek
van vi szont egy je len tős elő fel té te le, még pe dig a lo ká lis több ség ki ala kí tá sa.
Ezt csak is a ré gi ón be lü li (több sé get és ki sebb sé get ös  sze ko vá cso ló) kon szen -
zus ala kít hat ja ki.34

Schöpflin György a kü lönb sé ge ket te kint ve ar ra hív ta fel a fi gyel met,
hogy Kö zép-Eu ró pá ban, így Er dély ben is, a ka to li kus és a pro tes táns gon dol -
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ko dás mód és ér té kek ha tot tak egy más ra és ver seng tek egy más sal egy faj ta
po la ri zá ló dást ered mé nyez ve, „a vál to zás ma rad vá nyai pe dig idő vel ki ala kí -
tot ták azt a gon do lat vi lá got, amely kog ni tív mát ri xát ké pez te az újabb vál to -
zá sok nak”. Kö zép-Eu ró pá ban az így lét re jött vál to zá sok és meg új ho dá si hul -
lá mok jel le mez ték a nyu ga ti ke resz tény sé get, míg az or to dox vi lág ra a stag -
ná lás és moz du lat lan ság vol tak jel lem ző ek.35

Er dély geo po li ti kai hely ze tét azon ban – amint azt a Pro vin cia né hány szer -
ző je kö rül ír ja – a pe ri fé ri kus hely ze te is jel lem zi, mind a ma gyar, mind a ro mán
ál lam ban. 1867–1918 kö zött fel szá mol ták Er dély po li ti kai és köz igaz ga tá si
au to nó mi á ját, a sa já tos szász au to nó mi át is,36 amely ezen kö zös ség iden ti tá -
sá hoz or ga ni ku san kap cso ló dott, az er dé lyi ro má nok tól el vet ték az
1863–1864-es nagy sze be ni di é tán meg fo gal ma zott nyel vi és po li ti kai jo go kat.
Az 1918-ban lét re jött Nagy-Ro má ni án be lü l is igye kez tek az er dé lyi tar to -
mány egye di sé gét meg szün tet ni. „Er dély, ez a kü lö nös, »premodern« pro -
vin cia ed dig csu pán pe ri fe ri kus ob jek tu ma volt a nem zet ál lam szent sé gét
val ló ma gyar és ro mán mo der ni zá ci ó nak”.37

A Pro vin cia fo lyó irat aktuálpolitikai kér dé sek re is ref lek tált, ezért a 2000-
ben sor ra ke rült ro má ni ai vá lasz tá sok ered mé nye it is ele mez te. Az ez irá nyú
ki mu ta tá sok so ra ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy a vá lasz tá si ered mé nyek -
ben is tük rö ző dik Er dély geo po li ti kai el kü lö nü lé se. Az elem zé sek ki tér tek
ar ra is, hogy az er dé lyi ek nek a regátiakkal szem be ni po li ti kai kü lön bö ző sé -
ge nem et ni kai ter mé sze tű, ha nem a tár sa dal mi kul tú rá ba ágya zott, és gyö -
ke rei mes  sze vis  sza nyúl nak a tör té ne lem ben, ahogy ezt már az elő ző ek ben
tag lal tuk. „Er dély Mol nár Gusz táv ál tal meg fo gal ma zott »minőségi po li ti kai
kü lönbsége« vagy »politikai különbözősége« egy sa já tos tár sa dal mi kul tú ra
ré szé nek te kint he tő (és eb be a kul tú rá ba, hogy csak a leg fon to sabb is mér ve -
ket em lít sem, be le tar to zik a gaz da sá gi szint, a mun ká hoz va ló vi szony, az
élet mód stb.). De a leg fon to sabb, hogy ez a kul tú ra ma gá ban hor doz za an -
nak le he tő sé gét, hogy Er dély vis  sza ta lál jon re gi o ná lis, (kö zép-)eu ró pai hi va -
tá sá hoz.”38

A poszt kom mu nis ta idő szak ban azon ban Kö zép- és Ke let-Eu ró pa egé sze
szá má ra ki hí vást és fel ada tot je lent az ál lam új já épí té se, a ci vil tár sa da lom
meg erő sö dé sé nek a biz to sí tá sa, az ezek hez szük sé ge ko he ren cia fenn tar tá sa.39

Er dély sa já tos geo po li ti kai hely ze te, mely ezek ből az írá sok ból is ki tű nik,
jó al kal mat ad ha tott vol na Ro má nia szá má ra, hogy ez a tér ség se gít se az or -
szá got az eu ró pai in teg rá ló dás ban. A Pro vin cia lé te alatt Ro má nia eu ró pai in -
teg rá ci ó ja még csak a csat la ko zá si tár gya lá si fo lya mat ban volt, és ép pen
2001-ben az Eu ró pai Unió laekeni csúcs ér te kez le tén dőlt el, hogy ez az or -
szág még nem fel ké szült az in teg rá ci ó ra, csat la ko zá sát ké sőbb re ha laszt ják, a
ve le foly ta tott csat la ko zá si tár gya lá so kat még nem tud ják le zár ni. Ugyan ak -
kor Er dély geo po li ti kai el kü lö nü lé se Ro má nia töb bi tér sé gé től egy ér tel mű en
fel ve ti an nak a prob le ma ti ká ját, hogy az or szág nem ho mo gén, a tér sé gei kö -
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zött nagy struk tu rá lis kü lönb sé gek fe szül nek, és ez a fe szült ség csak nagy fo -
kú de cent ra li zá ci ó val old ha tó fel.

Er dély-per cep ci ók, er dé lyi kul tú ra és iden ti tás

Az Er dély ről és az er dé lyi ség ről szó ló interetnikus pár be széd vál lalt prog -
ram ja és sa já tos sá ga kap csán sem kön  nyen operacionalizálható, a sok fé le fo -
ga lom-ér tel me zés nek és Er dély-kép nek kö szön he tő en. Er re Bakk Mik lós hív -
ta fel a fi gyel met egyik írá sá ban a Pro vin cia el ső év fo lya má nak ha sáb ja in.40

Fő leg a Pro vin ci ában, a kü lön bö ző vi ta té mák ban kör vo na la zó dó vé le mé nyek
azt mu tat ták, hogy a vi ta part ne rek ál tal hasz nált fo gal mak nem min dig fed -
ték egy mást, más ként vol tak ér tel mez he tő ek, így az úgy ne ve zett Er dély-
prob lé ma is más-más ér tel me zés ben ve tő dött fel. Bakk az „er dé lyi ség-per -
cep ci ó nak” há rom szint jét kü lön böz tet te meg, és ezek nek a ke ve re dé sét lát ta
a vi ták ban is.

Elő ször is egy úgy ne ve zett in vitro er dé lyi ség ről írt, „amely a va la mi fé le -
kép pen már le zárt tör té nel mek er dé lyi sé ge. Egy más nak el lent mon dó tör té -
nel mek corpusa ez, ame lyek ről min den kép pen be szél ni kell, ame lyek – a
diskurzivitás szint jén – »kölcsönösen kibeszélendő« tör té nel mek”.41 Ezen
tör té nel mek Bakk sze rint alig vagy ne he zen ak tu a li zál ha tó ak, így a Pro vin cia
vál lalt fel ada tai szem pont já ból ke vés bé hasz nál ha tó ak.

Más rész ről az úgy ne ve zett in vivo, a je len leg fel fo gott Er dély-per cep ció is
prob lé más, mert ar ra az el uta sí tó ma ga tar tás ra ala poz, amely nem fel té te lez
sem mi lyen er dé lyi sa já tos sá got. „En nek az el uta sí tás nak egyik köz pon ti, szo -
ci o ló gi a i lag és gaz da sá gi lag egyéb ként szám ta lan adat tal bi zo nyít ha tó té te le
az, hogy a kom mu nis ta hegemonizáció vég leg el tö röl te az Er délyt sa já tos sá
te vő tár sa dal mi és civilizatorikus ka rak ter je gye ket, kö vet ke zés kép pen a kor -
sze rű er dé lyi ség, mint re gi o ná lis stra té gia el vesz tet te ta la ját.”42 Bakk Mik lós
a ve le ké szült in ter jú ban is ki fej tet te, hogy fő leg a tör té né szek ál lít ják azt,
hogy Ro má nia kom mu nis ta kor szak be li egyneműsítése el fed te a ré gi ók sa já -
tos sá ga it. Írá sá ban is Sorin Mitu tör té nész re hi vat ko zik, aki ezt vall ja, il let ve
Egyed Pé ter fi lo zó fia tör té nész re, aki sze rint az „er dé lyi jel ző höz nem ta pad
ér ték”.43 Ilyen vé le mé nyek is ke ve red nek a dis kur zus ban, nem cso da te hát,
hogy mind ro mán, mind ma gyar rész ről sok aka dály ba üt kö zött a Pro vin cia
fel adat vál la lá sa és prog ram ja. Bakk a két fé le er dé lyi ség szin té zi sét lát ta
Alexandru Cistelecan Pro vin cia ratată cí mű írá sá ban,44 amely egy ki vé te les
pél dá ja az in vitro és in vivo er dé lyi ség-fel fo gás ha tár mezs gyé jén szü le tett
mű vek nek.

A Pro vin cia szá má ra hasz nos Er dély-fel fo gás Bakk sze rint a már em lí tett
úgy ne ve zett in actu/in statu nascendi er dé lyi ség, amely a je len le írá sa kor olyan
té nye ket igyek szik fel tár ni, ame lyek a tér ség sa já tos vo ná sa it és az ab ból fa -
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ka dó kü lönb sé ge ket meg lát ják és lát tat ják. Er dély ese té ben szá mos ilyen je -
gyet ta lál ha tunk, ezek re a kö vet ke zők ben kü lön ki té rünk.

Et ni kai és val lá si sok szí nű ség
Ha ezt a ré gi ót kul tu rá lis szem pont ból vizs gál juk, egy olyan komp le xi tás sal
né zünk szem be, mely nek kö rül írá sa, elem zé se ha tal mas fel adat. A szak iro da -
lom elő sze re tet tel em le ge ti Er dély kon tex tu sá ban a multikulturális/interkul-
turális sok szí nű sé get, mely mo dell Eu ró pá ban egye dül csak Svájc ban lé te zik.
Ma gát a kö zép-eu ró pai tér sé get is szok ták szí nes kul tu rá lis mo za ik ként em -
le get ni, me lyen be lül Er dély még egye dibb és kü lön le ge sebb. 

Az et ni kai/fe le ke ze ti sok szí nű ség ből adó dó an Er dély tör té ne te le ír ha tó
úgy is, mint a köl csö nös to le ran ci ák ki ala ku lá sá nak tör té ne te. És ha az adott
tér ség ben együtt élő et ni ku mok egy más mel lett élé sé nek prob le ma ti ká ját
akar nánk csak érin tő le ge sen is meg ér te ni, ak kor elő ször tu da to sí ta nunk kell,
hogy „az Er dély ben élő né pek je len lét ének, sze re pé nek sú lya ko ron ként és
vi dé ken ként vál to zott […] ezen né pek éle té ben, előremenetelében a má sik
nép ál tal te rem tett po li ti kai ke ret, ál lam ha ta lom, köz igaz ga tás […] mit je len -
tett. Ja vá ra, avagy ká rá ra szol gált az, hogy alá- il let ve fö lé ren delt hely zet be
ke rült a tár sa da lom, a gaz da ság avagy a po li ti ka te rén?”45 Az er dé lyi sa ját sá -
gos multikulturális mo dell je len le gi ál la po ta te hát min den kép pen a múlt szö -
ve vé nyes tör té ne té re épül: min den al ko tó et ni kum nak meg volt a ma ga sze -
re pe en nek a sok szí nű ség nek a ki ala ku lá sá ban, ko ron ként vál to zó in ten zi tás -
sal. Az ere dő, a vég ered mény vi szont adott – csak fel kell is mer ni az or szá -
got gaz da gí tó as pek tu sát.46

1. táb lá zat
Ro má nia és Er dély et ni kai ös  sze té te le a 2002-es nép szám lá lás ada tai alap ján 

(főbb et ni ku mok te kin te té ben)

For rás: A ro mán Nem ze ti Sta tisz ti ka Hi va tal ada tai alap ján sa ját szer kesz tés

Mint lát ha tó az 1. táb lá zat ban, a 2002-es nép szám lá lás ada tai is az mu tat ják,
hogy a ro má ni ai ma gya rok és a né me tek szin te tel jes egé szé ben Er dély ben él -
nek. Az 1992-es nép szám lá lás ada ta i hoz vi szo nyít va vi szont ki de rül, hogy az
er dé lyi ma gya rok kö zel 200 ezer rel ke ve seb ben van nak, a né me tek meg fe le -
ződ tek, a zsi dók nak pe dig csak két har ma da ma radt az or szág ban. Mind ez tíz
év le for gá sa alatt, a rend szer vál tás után tör té nő vál to zás.

Ugyan ak kor az er dé lyi et ni kai vál to zá sok ról ál ta lá ban töb bet esik szó,
mint a fe le ke ze ti sa já tos sá gokról. A ma gyar ság ese té ben is szá mos val lá si kö -

Romániában
Erdélyben

19 399 597
5 393 552

1 431 807
1 415 718

59 764
53 077

5785
1804

535 140
244 475

románok magyarok németek zsidók cigányok
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zös sé get (ró mai ka to li kus, re for má tus, uni tá ri us) kü lön böz te tünk meg, de
ke ve sebb fi gye lem for dul a ro mán ság fe le ke ze ti meg osz tott sá gá ra, mi köz ben
ez Er dély ben nem csu pán je len lé vő, de re le váns jegy is. Az er dé lyi ro má nok
több sé ge or to dox val lá sú, de a gö rög ka to li ku sok (még ha kis lét szám ban is),
Er dély ben tö mö rül nek, aho gyan ezt a 2. táb lá zat is mu tat ja.

2. táb lá zat
Ro má nia és Er dély val lá si ös  sze té te le 2002-ben (je len tő sebb tör té nel mi val lá sok te kin te té ben)

For rás: A ro mán Nem ze ti Sta tisz ti kai Hi va tal ada tai alap ján sa ját szer kesz tés

Az er dé lyi ro mán ság szem pont já ból a gö rög ka to li kus egy ház sze re pe és tör -
té ne te meg ha tá ro zó jel le gű, ahogy ezt fi gye lem re mél tó an le ír ta Alexandru
Cistelecan is né hány írá sá ban.47 Ki fej tet te, hogy mi köz ben az er dé lyi ro má -
nok ra nem ha tott a re for má ció, az el len re for má ció iránt an nál in kább fo gé ko -
nyak vol tak, így eb ben a kor szak ban (a 17. szá zad vé gén és a 18. szá zad ele -
jén) az er dé lyi ro má nok kö zel fe le tért át a gö rög rí tu sú ka to li kus val lás ra,
ame lyet a ro má nok szá má ra a kor szak „egyet len szel le mi for ra dal ma”-ként ér -
té kel. „A Ro mán Unitus Egy ház nyi tot ta meg a ro má nok előtt a vá ro so kat, s
tet te le he tő vé szá muk ra a mes ter sé gek ben, a sza bad pá lyá kon és a köz igaz -
ga tás ban va ló te vé keny ke dést. En nek az egy ház nak az is ko lái ból ke rül tek ki
nem csak az Er dé lyi Is ko la kép vi se lői, ha nem a kor ro mán ér tel mi sé gei is.”48

Ez zel nem ke ve seb bet ál lí tott Cistelecan, mint azt, hogy az er dé lyi ro mán ér -
tel mi ség és pol gár ság ki ala ku lá sa en nek a val lás nak és egy ház nak kö szön he -
tő. Ilyen kon tex tus ban te kint ve a gö rög ka to li kus egy ház sze re pét, jól lát ha -
tó, hogy egy részt Er dély mi lyen fon tos a ro mán ság nem zet té vá lá sá nak
szem pont já ból, más részt pe dig Er dély val lá si pa let tá ján mi lyen je len tős szín -
folt a (ma már saj nos kis lét szám ban rep re zen tált) gö rög ka to li kus szel le mi -
ség. „Ha ma még be szé lünk er dé lyi szel lem ről vagy va la mi lyen er dé lyi meg -
kü lön böz te tő jel ről, az nem csak a nem ze ti és szel le mi sok szí nű ség nek kö -
szön he tő, an nak min den pár hu za mos sá gá val és át fe dé sé vel, ha nem en nek a
»helyi kegyességnek« is, amely a ro mán sá got két ár nya la tú vá szí nez te.”49

Mint lát hat tuk a 2. táb lá zat ban is, a gö rög ka to li ku sok leg na gyobb ré sze Er -
dély ben él, így az er dé lyi ro mán ság egyik meg kü lön böz te tő je gyé vé is vá lik
az or szág más te rü le te in élő ro má nok kal szem ben, vi szont lét szá muk nap ja -
ink ban sok kal ke ve sebb az or to dox val lá sú ro má no ké hoz ké pest, így a mai
Ro má ni á ban a gö rög ka to li kus er dé lyi ro má nok a ki sebb sé gi lét ta pasz ta la ta -
it él he tik meg.50

Romániában
Erdélyben

ortodox görög 
katolikus

római 
katolikus református unitárius

18 817 975
5 053 967

191 556
177 555

1 026 429
734 748

701 077
696 393

66 944
66 446
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1948-ban a Ro mán Unitus Egy há zat be til tot ták és az államszocialista kor -
szak iga zi már tír idő szak volt a szá muk ra. A rend szer vál tás utá ni re ha bi li tá -
ci ó juk ugyan meg tör tént, de iga zá ból nem ho zott gyökeres vál to zást a gö rög
ka to li kus er dé lyi ro mán ság, il let ve az egy ház szá má ra. Az el kob zott egy há zi
va gyon vis  sza szol gál ta tá sa las san és ne héz ke sen ha ladt, így 2002-ben a hí vek
egy Me mo ran du mot ír tak és to váb bí tot tak a ro mán ál lam fő és a kor mány fe -
lé, ame lyet a Pro Eu ró pa Li ga az Altera 19. szá má ban  kö zölt.51 Eb ben több
elv re és jog ra is hi vat koz nak, köz tük a tel jes egy há zi kár pót lás nem zet kö zi
sza bá lyo zá sá ra, az em be ri jo gok ra, az egy há zi ön ren del ke zés és a bé kés egy -
más mel lett élés el vé re.52 A Me mo ran dum mel lék le te i ként vá zol ták az egy -
ház rö vid tör té ne tét, le ír ták az 1948-ban el kob zott va gyon lis tá ját, ös  sze ha -
son lít va a vis  sza ka pott va gyon lis tá já val, a le rom bolt temp lo mok és a szét da -
ra bolt va gyon is mer te té sé vel együtt. Cél juk egy ér tel mű en a tör té nel mi Ro -
mán Unitus Egy ház va gyo ni hely ze té nek a ren de zé se a meg lé vő jo gi kon tex -
tus men tén, amit a ro mán ál lam egy elő re ba ga tel li zál. A prob lé ma ké nyes té -
ma, de meg ol dá sa a tár sa da lom és az ál lam érett sé gé nek a pró bá ja.53

Alexandru Cistelecan az et ni kai és val lá si sa já tos sá gok mel lett Er dély te -
kin te té ben ki eme li az eu ró pai ha gyo má nyok kö ve té sé nek és to vább élé sé nek
je len tő sé gét, a gaz da sá gi fej lett sé get és a mun ká hoz va ló vi szonyt, amely mi -
nő sé gek meg kü lön böz te tik a ré gi ót Ro má nia más tér sé ge i től. „Az et ni kai, va -
la mint a val lá si sok szí nű ség (bár men  nyit is vesz tett ár nyalt sá gá ból az el ső),
né hány mé lyebb eu ró pai ha gyo mány és nosz tal gia, akár csak a mun ka szi go -
rúbb eti ká ja, és egy – a töb bi vi dék hez ké pest – fej let tebb gaz da ság, mind en -
nek a sa já tos ság nak nép köl té sze ti bi zo nyí té ka, és elég sé ges ah hoz, hogy ser -
kent sen egy va la men  nyi re is vi lá gos el mét.”54

Ovidiu Pecican azon ban amel lett ér vel, hogy „Er dély nem or ga ni kus egy -
ség, in kább ha zák kö te ge”, va gyis az ő pers pek tí vá já ból néz ve a tér ség túl
sok szí nű, ki sebb ho mo gé nebb te rek ből áll, így nem fog ha tó fel és nem ér tel -
mez he tő egy egy ség ként.55 Szá má ra kü lön en ti tá sok a Bán ság, Bi har, Szil ágy -
ság, Máramaros, Hát szeg, Bar ca ság stb., és e tér sé gek ben a kü lön bö ző et ni -
ku mok együtt élé se is más jel le get öl tött a tör té ne lem so rán, meg ad va így e
ki sebb te rek nek a ma guk sa já tos sá ga it. Eze ket a spe ci fi ku mo kat fel kell tér -
ké pez ni, de nem le het egy szer ve sen egy sé ges Er dély fo gal ma alá von ni, vall -
ja Pecican. Ezt a vé le ményt Szokoly Elek Er dély jö vő jé nek és a jö vő re vo nat -
ko zó „pro vin ci á lis” ter vek kon tex tu sá ban ve szé lyes nek ta lál ja. A né zet kü -
lönb sé gek itt szem be öt lő mó don üt köz nek egy más sal. Szokoly ki fa kad:
„vég ső so ron mi iga zol ná a sa já tos jo gok vé del mét, ha sa ját kü lönb ség nincs?
[…] a föld raj zi ato mi zá lás tár sa dal mi ato mi zá lás sal egé szül ki”.56 Ez az ál lás -
pont mes  sze me nő en vé di az Er dély egé szé re ve tí tett sa já tos sá gok lé te zé sét, a
szer ves egy ség meg lét ét.

Eze ket (és más, ké sőbb tár gyalt) vé le mény kü lönb sé ge ket ész lel ve Marius
Cosmeanu na gyon ta lá ló an két tá bor ra osz tot ta a Pro vin cia hold ud va rá hoz
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tar to zó, a dis kur zus ban részt ve vő sze rep lő ket. El kü lö ní tett két cso por tot: az
egyik az úgy ne ve zett hard, aho va a ma gya rok tar toz nak, akik nek er dé lyi sé -
ge, „transz szil va niz mu sa” po li ti kai, míg a má sik egy soft cso port, a ro má no -
ké, akik nek el ső sor ban kul tu rá lis di men zi ó ban ér tel mez he tő transz szil va -
niz mu suk. „A ma gya rok hard és a ro má nok soft be szé de kö zöt ti kü lönb sé -
get, sze rin tem, a vé le mé nyek fel vál la lá sá nak szint je okoz za, azok a ha tá rok,
ame lye kig a két faj ta be széd el kí ván ér ni. Egy olyan kul tú rá hoz tar toz va,
amely ter mé sze tes nek tart ja a dol gok nyílt ne vén ne ve zé sét, va gyis az er dé -
lyi kér dést po li to ló gi ai és szo ci o ló gi ai fo gal mak ban (is) tár gyal va, a Pro vin -
cia cik kei nek ma gyar szer zői na gyobb ha tást gya ko rol nak a ma gyar ol va -
sók ra. A ro mán szer zők in kább csak cél zá sok ba bo csát koz nak a kér dés tár -
gya lá sa kor.”57 Meg kell je gyez nünk, hogy ez a meg kü lön böz te tés a Pro vin -
cia-vi ta éle té nek el ső évé ben, va gyis 2000-ben még helyt ál ló nak mond ha tó,
az el kü lö nü lés ké sőbb vi szont ár nya ló dik és nem mu tat en  nyi re éles ha tár -
vo na la kat. 

Az er dé lyi iden ti tás
A multikulturális kö zeg olyan köl csön ha tá so kat ered mé nyez, ame lyek re csu -
pán egy ilyen sa já tos mi li ő ben ke rül het sor. Ezek az ér ték hor do zó „tár sa dal -
mi-fe le ke ze ti, együt té lés be li és kul tu rá lis köl csön ha tás ok”58 mind ala kít ják,
for mál ják a re gi o ná lis azo nos ság tu da tot is. De mit is je lent a Pro vin cia ha sáb ja -
in pub li ká lók szá má ra a re gi o ná lis azo nos ság, avagy iden ti tás tu dat?

Alexandru Se res ké te lyét fe jez te ki a te kin tet ben, hogy va ló ban lé tez nek-e
re gi o ná lis iden ti tá sok, vagy leg alább is kel lő kép pen kö rül ha tá rol ha tó ak-e,
és ilyen for má ban meg fe le lő en iga zol ják-e az or szág eset le ges föderalizá -
lását.59 Így vé le mé nyé ben an nak adott han got, hogy egy kü lön ál ló te rü le ti
en ti tás le ha tá ro lá sá ra csak ak kor van le he tő ség, ha fel lel he tő ben ne az ott
élők tér ség hez kö tő dő azo nos ság tu da ta. Ez zel szem ben Kán tor Zol tán
meg kér dő je lez te azt az ál lí tást, hogy ré gi ó ról csak ak kor be szél he tünk, ha
jól kö rül ha tá rol juk az ott élők re gi o ná lis iden ti tá sát, így írá sá ban ki fej tet te,
hogy sze rin te ez nem szük sé ges ah hoz, hogy le ha tá rol has sunk egy te rü le ti
egy sé get.60

Hajdú-Farkas Zol tán az er dé lyi sa já tos tár sa dal mat „et no ló gi ai csodá”-nak
ne vez te, amely ala pot ad hat egy sa já tos iden ti tás (tu dás, vi lág ér tel me zés) lét -
re jöt té nek, és amely nek alap ja az az „ön bi za lom”, amely pa ci fis ta irány ba ve -
zet te még az et ni kai konf lik tu sok ren de zé sét is. „Az er dé lyi ség egy faj ta sa ját -
sá gos tu dás, »világértelmezés«, amely a két »másik« nép nyel vé nek és kul tú -
rá já nak is me re té ből és tisz te le té ből áll ös  sze. Nem több let és nem hi ány, ha -
nem olyan kul tu rá lis és er köl csi alap, amely se gít, hogy az »anyanemzetek«
egy ol da lú an jó hi sze mű – te hát el fo gult – ta ná csa it, se gít sé gét is kri ti kus, »er -
dé lyi szemmel« vizs gál has suk felül. Az »etnológiai csodát« is csak ez az össz-
erdélyi sze mé lyes és kol lek tív ön bi za lom te het te le he tő vé, en nek kö szön he tő
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az is, hogy ná lunk nem ala kul hat tak ki a szer be ké hez vagy a pa lesz ti no ké -
hoz ha son ló ter ro ris ta moz gal mak.”61

Még a Pro vin cia lét re jöt te előtt Szokoly be ve ze tet te a ho mo transsylvanicus
fo gal mát,62 amely az et ni ku mok hos  szas egy más mel lett élé se so rán ala kult
ki, lét re hoz va egy kul tu rá lis (de le het, hogy nyel vi és bi o ló gi ai) ér te lem ben
vett új em be ri hib ri det.

A Pro vin cia fo lyó irat több írá sá ban is fel buk kan Er dély kap csán az úgy ne -
ve zett transzetnikus iden ti tás. Ez a nem ze ti iden ti tá sok fe let ti, azt meg ha la dó
ön azo nos sá got je len ti, mely több nem ze ti sé gű ré gi ók ban ala kul hat ki és se gít
meg ha lad ni a na ci o na liz must. Több szer ző sze rint a transzetnikus iden ti tás
Er dély ben is ér vé nyes le het ne (L. Mol nár Gusz táv), se gít ve az eset le ges au -
to nó mia ki ala kí tá sát.63 Ezen szer zők so rá ba azon ban nem állt be Kán tor Zol -
tán, aki fenn tar tá sok kal ke zel te „az et ni kai konf lik tu sok kal fog lal ko zó szak -
iro da lom egyik ked venc fogalmá”-t, a transzetnikus iden ti tást. Két ke dett ab -
ban is, hogy egy ilyen iden ti tás ki ala ku lá sa se gít men te sí te ni Ro má ni át a
nem ze ti fe szült sé gek től. „Az újabb szak iro da lom és az ér tel mi sé gi ek egy ré -
sze elő sze re tet tel hi vat ko zik ar ra, hogy töb bes iden ti tás sal ren del ke zünk, il -
let ve hogy a töb bes, transzetnikus iden ti tás ki ala kí tá sa kö vet kez té ben csök -
ken nek az interetnikus fe szült sé gek. Ne kem az az ér zé sem, hogy en nek a di -
va tos fo ga lom nak a kri ti kát lan át vé te le in kább gá tol ja, mint se gí ti a szük sé -
ges ki bon ta ko zást.” Kán tor fel te szi to váb bá a kér dést, hogy a fo lya ma tok mi -
lyen irá nyú ak: a „lé te ző”, akár töb bes, transzetnikus iden ti tás ala kít ja-e a po -
li ti kai szer ke ze te ket, in téz mé nye ket, vagy for dít va: a lét re ho zott struk tú ra
for mál-e, ala kít-e ki ké sőbb ilyen jel le gű azo nos ság tu da tot.64

Vé le mé nyünk sze rint ilyen transzetnikus iden ti tás ra utal hat Ágos ton
„ket tős tu dat” ki fe je zé se is, mely ma gá ban fog lal ja az et ni kai és az er dé lyi tu -
da tot együt te sen, és amely „a kon ver gens, az és  sze rű meg ol dá sok ke re sé sé -
re” irá nyul, il let ve „in kább be lül ről, az er dé lyi multietnikus kör nye zet ben
fog ki ala kul ni, ha ki ala kul egy ál ta lán”.65

A Me mo ran dum 8. pont ja is ki tér a transzetnikus iden ti tás ki ala kí tá sá nak
fon tos sá gá ra. A memorandisták is úgy vé lik, hogy a transz na ci o ná lis iden ti -
tás ha té kony el len sze re le het ne a na ci o na liz mus min den meg nyil vá nu lá sá -
nak: „A re gi o ná lis iden ti tás pol gá ri ala pon tör té nő fel vál la lá sa az olyan több -
nem ze ti sé gű ré gi ók ban, mint a Bán ság, Er dély vagy Dob ru dzsa, hoz zá já rul -
hat azon transzetnikus iden ti tá sok nak a ki ala kí tá sá hoz, ame lyek alap ján
meg ha lad ha tók lesz nek a szél ső sé ge sen na ci o na lis ta nosz tal gi ák, fé lel mek,
va la mint ezek túl haj szo lá sa, de a pol gá ri és de mok ra ti kus fra ze o ló gi át hasz -
ná ló bur kolt na ci o na liz mus is”.66

Ezt a gon do la tot vi szi to vább a 2002-ben ren de zett illyefalvi Trans syl va -
nia Nyá ri Egye tem,67 mely nek egyik ki emelt té má ja az er dé lyi iden ti tás kér -
dé se volt. Az er ről foly ta tott beszélgetés68 írott le nyo ma tát az Altera 2003/
20–21-es szá ma kö zöl te.69 A be szél ge tés ér de kes prob le ma ti kát fe sze ge tett eb -
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ben a kér dés kör ben, még pe dig azt, hogy ki ala kít ha tó-e tu da to san az er dé lyi
iden ti tás? A kér dés „pro vo ka tív” és „drá mai” jel le gé re már a be szél ge tés ele -
jén fel hív ta a fi gyel met Alexandru Cistelecan, aki a ma ga (be val lott) szkep ti -
ciz mu sá val for dult a té ma fe lé. A pár be széd azon ban az er dé lyi iden ti tás két
as pek tu sát is kör vo na laz ta: egy po zi tí vat és egy ne ga tí vat. 

Az er dé lyi ség po zi tív as pek tu sa ös  sze tett, és a pár be széd min den részt ve vő je
hoz zá já rult en nek a komp le xi tás nak az ár nya lá sá hoz. Az ér té kek vis  sza szer -
zé sé nek, új ra ak tu a li zá lá sá nak és be fek te té sé nek a pro jekt jét lát ták ben ne
(Cistelecan), mely egy faj ta kö zép-eu ró pai iden ti tást je lent kul tu rá lis és po li -
ti kai di men zi ók kal egy aránt (Andreescu). Az er dé lyi iden ti tás ne ga tív kon-
notációja pe dig ab ban rej lik, hogy tu laj don kép pen egyút tal egy el len ér zés is,
még pe dig a köz pont, il let ve a cent ra liz mus irán ti vá lasz re ak ció (Cistelecan),
de a glo bá lis fo lya ma tok kal szem be ni konf ron tá ció is, fel ér té kel ve a lo ká lis
ér té ke ket és spe ci fi ku mo kat (Szokoly). E két as pek tus nak az együt te se en nek
az er dé lyi ség nek a du á lis jel le gét ered mé nye zi, és amen  nyi ben ezt a kér dés -
kört mély sé ge i ben kí ván ja bár ki is szem lél ni, mind két jel le gét fi gye lem be
kell ven nie. 

De mi lyen ala pok ra he lyez he tő az er dé lyi iden ti tás? Er re a kér dés re is
komp lex vá lasz szü le tett a be szél ge tés so rán. Egy részt az et ni kai és val lá si
sok szí nű ség, ame lyet már érin tet tünk, ki eme lés re ke rült az zal a meg jegy zés -
sel, hogy a tör té nel mi múlt sok kal in kább je gyez het te ezt a tu laj don sá got Er -
dély ese té ben, mint a je len. Így a mai er dé lyi ség ke re sé se in kább nosz tal gia,
kis re gi o ná lis pro jek tek egy ve le ge, mint sem egy ség, hi szen a mí nu szok, az
„exit”-ek jel lem zik a leg in kább: a né me tek, a zsi dók és egyéb sa já tos je gyek
je len lét ének az el hal vá nyu lá sa (Cistelecan). De még min dig „iga zi” er dé lyi -
nek len ni azt je len ti, hogy az ott élő tö ké le te sen be szél ro má nul, ma gya rul és
né me tül, sőt a Bán ság tér sé gé ben még mi ni mum szer bül is (Cosmeanu). Er -
dé lyi né met szem szög ből azon ban a regionalitás hét köz na pi és az et ni kai
meg kü lön böz te tő je gyek kö zé tar to zik, mi vel ön ma gu kat is re gi o ná lis cso -
por tok ba so rol ják, és ön szer ve ző dé sük is e men tén zaj lik: van nak szá szok,
bán sá gi svá bok, szat má ri svá bok stb., mind egyik sa ját tör té ne lem mel és sa ját
iden ti tás sal. Az or szág ban egy fö de rá ci ó hoz ha son ló an öt re gi o ná lis fó rum -
ba tö mö rül nek 1990 óta. Az erős iden ti tá suk, amely a több mint 850 éves er -
dé lyi múlt ra ve zet he tő vis  sza, meg je le nik ne vük ben is, mely meg kü lön böz -
te ti őket más né me tek től: Siebenbürger Sachsen, va gyis er dé lyi szászok70 (Witt -
stock).

Az er dé lyi ség meg kü lön böz te tő je gye i hez tar to zik to váb bá a tár sa dal mi
szer ző dés nek, mint olyan nak az el fo ga dá sa. A föderalitás esz mé nye Kö zép-
Eu ró pá ban ki épí tet te a tár sa dal mi szer ző dé sek nek azt a vál fa ját, amely meg -
te rem ti a kö zös sé gek kö zöt ti szer ző dé sek le he tő sé gét. Er dély kö zép-eu ró pai
tör té ne té nek utol só ilyen tár sa dal mi szer ző dé se a Gyu la fe hér vá ri Nyi lat ko zat
volt, amely a po li ti kai iden ti tást az Er dély ben élő kul tu rá lis-et ni kai iden ti tá -
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sok ra kí ván ta épí te ni (Bakk, Wittstock). Kér dés, hogy Ke let- és Dél-Eu ró pá -
ban ér vé nye sít he tő-e a nyu ga ti társadalmi-politikai-kulturális mo dell a jö vő -
ben, vagy egy tel je sen más mo dellt fog nak kö vet ni az e tér ség be tar to zó or -
szá gok, köz tük Ro má nia (Mol nár).

A to váb bi er dé lyi meg kü lön böz te tő je gyek te kin te té ben el len tét fe dez he -
tő fel a tör té né szek és a tár sa da lom mély struk tú rá ját ku ta tó szo ci o ló gu sok,
po li to ló gu sok kö zött. A be szél ge tés ben részt ve vők meg fo gal maz ták el len vé -
le mé nyü ket azon tör té né szi né ző pont tal szem ben (pél dá ul Sorin Mitu véle -
ménye71), mi sze rint Er dély már nem sok ban kü lön bö zik Ro má nia töb bi tér -
sé gé től, hi szen a szo ci a liz mus bul dó ze re ugyan azo kat a nyo mo kat hagy ta
ma ga után, ugyan azok a la kó te le pek so ra koz nak a vá ro sok ban, ha son ló
prob lé mák kal és sors sal. Szokoly ki emel te, hogy a fel szín hi á ba ugyan olyan
vagy ha son ló, de a mély struk tú ra te kin te té ben min den kép pen fel fe dez he tő -
ek azok a kü lön bö ző sé gek, ame lyek csak is Er dély re jel lem ző ek. A mély struk -
tú ra szer ke ze te pe dig sok kal időtállóbb, mint a fel szín, a vál to zá sok sok kal
kevésbé érin tik.72 Ilyen struk tu rá lis jegy a már em lí tett tár sa dal mi szer ző dés -
hez vi szo nyu lás kul tú rá ja. Bakk Mik lós mind eh hez hoz zá tett né hány na gyon
fon tos is mér vet:

1. Gaz da sá gi szem pont ból: fél re té ve azt a tényt, hogy Er dély gaz da sá ga
men  nyi vel és mi lyen mó don ad hoz zá töb bet a ro má ni ai brut tó ha zai ter mék -
hez, mint az or szág egyéb tér sé gei, fon tos meg vizs gál ni a tér ség ben le te le pe -
dett kül föl di kis be fek te tők kul tu rá lis di men zi ó it. Ezek tu laj don kép pen a
nagy be fek te tők előtt jár nak, mint egy tesz tel ve a gaz da sá gi-tár sa dal mi kör -
nye ze tet. Er dély ben ezek a kis be fek te tők kö zép-eu ró pai ere de tű ek, fő leg Né -
met or szág ból, Olasz or szág ból és Ma gyar or szág ról. Mind eköz ben Ro má nia
töb bi ré szé ben leg in kább szí ri ai, tö rök és más ke le ti kis be fek te tők je len lé te a
meg ha tá ro zó. Ez a kü lönb ség a két tér ség kö zött Er dély el kü lö nü lő fej lő dé si
stra té gi á ját is je lent he ti.

2. A he lyi kö zös sé gek kul tu rá lis-po li ti kai ori en tá ci ó ja szem pont já ból: ér de kes
meg fi gyel ni a kü lönb sé ge ket, pél dá ul a test vér vá ro si kap cso la tok kér dés kö -
ré ben. Sta tisz ti ka i lag el len őriz he tő mó don Er dély te le pü lé sei kö zép- vagy
nyu gat-eu ró pai kap cso la to kat épí te nek ki leg in kább. Ez min den kép pen egy
re le váns von zás tér, hi szen ezek a kap cso la tok olyan csa tor nák, ame lye ken
ke resz tül a kö zös ség fej lesz tés mo dell jei el jut nak Er dély be, és azo kat ily mó -
don fel tud ják hasz nál ni, be tud ják épí te ni a tár sa dal mi struk tú rá ba. 

3. Vá lasz tá si ered mé nyek te kin te té ben: meg em lí ten dő, hogy Er dély ben a
nagy vá ros ok pol gár mes te rei ke vés bé ké pe zik le a he lyi ta nács po li ti kai szer -
ke ze tét, mint te szik azt az or szág egyéb ré sze in. Ez min den kép pen az er dé -
lyi he lyi kö zös sé gek jö vő kép-ki ala kí tá si igé nyét fe je zi ki, amely hang sú lyo -
sabb az or szág e tér sé gé ben, mint más hol. 

Ezek hez a spe ci fi kus je gyek hez Hor váth Ist ván hoz zá tet te azt az inf rast -
ruk tu rá lis adott sá got, amely a te le pü lés há ló zat jel le gé ből adó dik. Er dély ben
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mint több köz pon tú tér ség ben le he tő vé vá lik a vá ro si köz pon tok és a hoz zá -
juk tar to zó vi dé ki zó nák har mo ni kus egy sé ge, sa já tos struk tú rá ja, amel  lyel
ilyen for má ban nem ta lál ko zunk Ro má nia egyéb tá ja in. Hor váth eb ből ki in -
dul va az 1996-os or szá gos vá lasz tá si ered mé nyek tér sé gi kü lönb sé ge it is
igyek szik ma gya ráz ni, mint egy al ter na tí vát ad va a Mol nár Gusz táv ál tal re -
le váns nak tar tott Huntington-modell mel lé.

Az elem zett be szél ge tés tel je sen össz hang ban volt Mol nár Gusz táv azon
vé le mé nyé vel, mi sze rint az er dé lyi ség „per definitionem nem ze tek fö löt ti,
pon to sab ban nem ze tek kö zöt ti”.73 Ez ma gá ban fog lal ja a szer ző dés el mé le tet,
a kö zös sé gi szem lé le tet és a kö zös po li ti kai aka rat eset le ges meg nyil vá nu lá -
sát. Ez a kö zös er dé lyi po li ti kai ke ret vi szont in téz mény rend szert és Er dé lyi
Al kot mányt igé nyel, vall ja Bakk Mik lós.

Az er dé lyi mint re gi o ná lis iden ti tás ki ala ku lá sá hoz/ki ala kí tá sá hoz jó pél -
dát szol gál tat a bán sá gi, már fel tér ké pe zett iden ti tás, amely sa já to san két fon -
tos pil lé ren nyug szik: a rend kí vül sok szí nű et ni kai ös  sze té te len, il let ve a gaz -
da sá gi fö lé nyen, ame lyet a Bán ság so ká ig a ma gá é nak mond ha tott még Ro -
má ni án be lül is.74

Min den vé le ményt egy be vet ve két ség te len, hogy az er dé lyi társadalmi-
gazdasági-kulturális mo dell olyan ér té ke ket és jel leg ze tes sé ge ket hor doz,
ame lyek csak ab ban a tér ség ben lé tez nek. Ezek nek a sa já tos sá gok nak a szá -
ma je len tős, és szám ta lan ku ta tás épül het ne ezek nek a pon tos fel tér ké pe zé -
sé re. Az is két ség te len te hát, hogy az er dé lyi ség mint olyan ér ték hor do zó, és
hogy ezek re az er dé lyi kö zös je gyek re és ér té kek re épü lő cse lek vés ki ala kí tá -
sa vol na az interetnikus pár be széd egyik nagy cél ja is. A kö zös cse lek vés pe -
dig Er dély jö vő jé re, spe ci á lis stá tu szá nak ki ala kí tá sá ra irá nyul na. 

A konszociáció le he tő sé gei Er dély ben

A konszociációs de mok rá cia fo gal mát Er dély kon tex tu sá ba Mol nár Gusz táv
emel te be a Pro vin cia ha sáb ja in, elő ször az el ső év fo lyam 3. szá má ban em lít -
ve,75 majd a 6. szám ban bő veb ben is ki fejt ve.76 Lo gi kai ok fej tés ében, amely
men tén ha lad va en nek esé lye it la tol gat ta a ré gi ó ban, Mol nár ab ból in dult ki,
hogy az er dé lyi tár sa da lom, az Arend Lijphart-féle meg kö ze lí tés ér tel mé -
ben,77 ele ve plu rá lis. „Plu rá lis tár sa da lom nak eb ben az ér te lem ben az úgy ne -
ve zett szegmentális tö rés vo na lak ál tal fel szab dalt, sze le tek re, kü lön egy sé -
gek re bom ló tár sa dal mat te kint jük, amely ben a po li ti kai erők meg osz lá sa hű -
en kö ve ti a tár sa da lom ban meg lé vő ob jek tív kü lönb sé ge ket. A szegmentális
tö rés vo na lak val lá si, ide o ló gi ai, nyel vi, re gi o ná lis, kul tu rá lis, fa ji vagy et ni -
kai jel le gű ek le het nek. A plu rá lis tár sa dal mak to váb bi fi gye lem re mél tó jel -
lem vo ná sa, hogy a po li ti kai pár tok, ér dek cso por tok, mé di ák, is ko lák, az ön -
kén tes egye sü lé sek, egy szó val a ci vil tár sa da lom szub jek tu mai a szegmen-
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tális tö rés vo na lak men tén szer ve ződ nek meg.”78 Mol nár ki emel te, hogy az
ilyen plu rá lis tár sa dal mak nak fi gye lem re mél tó sa já tos sá ga, hogy a homoge-
nizáció nem hat rá juk oly mér ték ben, hogy mély re ha tó an meg vál toz tas sa
őket, ilyen for má ban igen sta bil de mok rá cia ki épí té sét te szik le he tő vé. A kon-
szociációs de mok rá cia nem az an gol szász, ha nem a kon ti nen tá lis Eu ró pa ha -
gyo má nya i ba van be ágyaz va. Mol nár sze rint a konszociációs mo dellt min -
den olyan, ál ta la „kö zép-eu ró pai frag men tum nak” ne ve zett tér ség ben al kal -
maz ni le het, ahol a tár sa da lom plu rá lis, így Er dély ben, Vaj da ság ban és a töb -
bi (már em lí tett) tér ség ben. 

Er dély tár sa dal má nak spe ci fi ku ma it ér tel mez ve Mol nár négy re le váns
szegmenst kü lö ní tett el:

1. a transzszilvanista ma gyar szegmenst, amely az er dé lyi ér té ke ket fon -
tos nak tart ja és vál lal ja min den te kin tet ben, akár po li ti ka i lag is (ide so rol ja az
RMDSZ-t);

2. a transzszilvanista ro mán szegmenst, amely vál lal ja er dé lyi iden ti tá sát
(ez még nem ala kult ki, vagy még lát ha tat lan);

3. az unitarista, a ro mán meg bont ha tat lan egy ség-esz mény ben hí vő, anti-
transzszilvanista ro mán szegmenst;

4. az antitranszszilvanista ma gyar szegmenst, amely a gaz da sá gi, a kul -
tu rá lis és a po li ti kai éle tet és ér de ke ket te kint ve Ma gyar or szág fe lé ori en tá -
ló dik.

Mol nár Gusz táv sze rint, amen  nyi ben a transzszilvanista ro mán szeg -
mens nek si ke rül ne ar ti ku lá lód nia, úgy a transzszilvanista ma gyar szeg mens -
sel kö zö sen több sé get tud na al kot ni Er dély ben. Így ki ala kul na egy úgy ne ve -
zett transzetnikus párt, amely nem et ni kai, ha nem er dé lyi, re gi o ná lis ér de ke -
ket fe jez ne ki és kép vi sel ne. Ez an nál is in kább in do kolt Er dély ben, mi vel
multietnikus tar to mány ról van szó.79 (Itt vis  sza kö szön az a fel fo gás, ame lyet
K. Len gyel Zsolt fo gal ma zott meg egyik ta nul má nyá ban, mi sze rint a transz -
szil va niz mus po li ti kai di men zi ó val is ren del ke zik.80)

A transzetnikus párt és a konszociációs de mok rá cia er dé lyi kon tex tus ban
va ló hasz ná la ta fel boly gat ta a pár be szé det, iga zi vi tát ge ne rált. A szeg men -
sek Mol nár-fé le ta go lá sát Bor bély Zsolt At ti la kri ti zál ta, aki sze rint ép pen a
ma gyar szeg men sek ese té ben té ved Mol nár Gusz táv. Bor bély fel hív ta a fi -
gyel met ar ra, hogy nem az RMDSZ Bu ka rest-cent ri kus po li ti ká ját kel le ne
transzszilvanistának hív ni, ha nem az antitranszszilvanistának ítélt Tő kés
Lász ló és a Re form Tö mö rü lés cso port ját, akik az „er dé lyi ség gon do la tát”
sok kal in kább zász la juk ra tű zik.81

Mint ahogy már em lí tet tük, Ovidiu Pecican sze rint Er dély nem egy or ga -
ni kus egy ség, ha nem több ki sebb, egye di sa já tos sá go kat ren del ke ző tér ség
ös  szes sé ge, és ilyen ér te lem ben is el ve tet te egy transzetnikus párt lét re ho zá -
sá nak szük ség sze rű ség ét, il let ve el gon do lá sát. Szá má ra volt még egy el len -
érv is, amely az ál ta lá nos ro má ni ai po li ti kai mi li ő ből fa kad, és amely a po li -
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ti ká ba „té vedt” em be rek jö vő jét fes ti elénk: „Nem tű nik szá mom ra si ke res öt -
let nek egy – még egy! – új párt meg ala kí tá sa, ami kor a (ro mán) köz élet szín -
te ré nek prob lé má ja épp a pár to so dás inf lá ci ó ja. Egy ilyen új párt a leg jobb
eset ben is csak a po li ti kai osz tályt gya ra pí ta ná, azt a ré te get, amely nek kü -
lön le ges al kí mi á val gyak ran si ke rült tisz te let re mél tó, oly kor egye ne sen ki vá -
ló egyé ne ket kí nos po li ti kai báb fi gu rák ká át gyúr nia.”82 Transzetnikus párt
he lyett Pecican transzetnikus pol gá ri nyil vá nos ság, fó rum lét re ho zá sát in dít -
vá nyoz ta. Ér de kes meg je gyez ni, hogy az Ovidiu Pecicannal ké szí tett in ter -
júnk ban azt vall ja, hogy nem tar tot ta rossz öt let nek a transzetnikus párt fel -
ve té sét, de nem lát ta el ér ke zett nek a pil la na tot Er dély ben egy ilyen konst ruk -
ci ó hoz. A jö vő ben azon ban nem zár ja ki egy re gi o ná lis párt szer ve zé sé nek a
le he tő sé gét és ered mé nyes sé gét.

Sabina Fati szin tén az ak ko ri ro mán po li ti kai ál la po tok kal in do kol ta azt,
hogy egy er dé lyi re gi o ná lis párt lét re jöt te el te rel né a fi gyel met az akut tár sa -
dal mi és gaz da sá gi prob lé mák ról, és a Tár sa dal mi De mok rá cia Ro má ni ai
Párt já nak (PDSR)83 a mal má ra haj ta ná a vi zet. Az zal a ki je len té sé vel, mi sze -
rint „a transz szil va niz mus még is in kább kul tu rá lis »ügy« ma rad az er dé lyi
ro mán szá má ra, mint po li ti kai ide o ló gia”, Fati a „soft” cso port tá bo rát né pe -
sí tet te. Igaz, írá sa vé gén Fati ki tért ar ra, hogy egy re gi o ná lis párt lét re ho zá sa
egy szer majd ér tel met kap hat, de az adott kor szak en nek még nem ked vez.
„Ami kor az er dé lyi ek, nem ze ti sé gük től füg get le nül, job ban él nek majd, mint
a töb bi tar to mány la kói, ami kor a köz pont be avat ko zá sa nél kül, re gi o ná lis
szin ten old ják majd meg interetnikai kér dé se i ket, ami kor az it te ni köz vé le -
mény fel lesz ké szül ve egy po li ti kai de cent ra li zá ci ó ra, ak kor va ló szí nű, hogy
az er dé lyi po li ti ku sok és az er dé lyi ér tel mi ség, meg sza ba dul va a pe ri fé ria
komp le xu sá tól, egy re gi o ná lis párt kér dé sét is fel ve ti majd.”84 Daniel Vighi a
re gi o ná lis párt kon cep ci ó ja te kin te té ben ar ra a ve szély re fi gyel mez te tett,
amely eset le ge sen el ve zet het egy re gi o ná lis na ci o na liz mus hoz, fel vált va az
ál ta lá nos na ci o na liz must. Va gyis a ro má nok és ma gya rok kö zöt ti fe szült ség
he lyé be az er dé lyi ek és más ré gi ó be li ek kö zöt ti el len tét lép het élet be, így ezt
egy ál ta lán nem szor gal maz ná.85

Gabriel Andreescu az RMDSZ kor má nyon ma ra dá sát te kin tet te egy faj -
ta konszociációs meg ol dás nak (konszenzuálisnak hív ja, ami nem ugyan azt
je len ti – ez zel Andreescu ös  sze mos sa a két fo gal mat, il let ve Lijphart egy
ké sőb bi mű vé re utal86). Eh hez azon ban be lá tá sa sze rint is sok minden nek
kel le ne ren de ződ nie, il let ve ma gá nak az RMDSZ-nek is egy új pro jek tet
kel le ne a ma gyar kö zös ség elé tár nia.87 Ezt ki egé szí tet te Bakk Mik lós, fel -
hív va a fi gyel met ar ra, hogy Lijphart utal egy na gyon lé nye ges fel té tel re,
amely nél kül konszociáció nem lé tez het. Ez a lé nye gi elem a konszenzual-
ista po li ti kai kul tú ra, va gyis a ki ala kult osz lo pok, tár sa dal mi szeg men sek
kö zöt ti kon szen zus. Ez en nek a mo dell nek a kö tő ele me, ami nél kül el kép -
zel he tet len. Bakk Ro má nia egé szé ben nem lát ta en nek fel tét ele it, ezért
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szor gal maz ta a kér dés nek az er dé lyi, re gi o ná lis ke re tek ben tör té nő vizs gá -
la tát.88

A 2000 no vem be ré ben le zaj lott vá lasz tá sok ered mé nye azon ban né hány
ro mán ér tel mi sé git is a transzetnikus párt gon do la tá nak el fo ga dá sá hoz ve ze -
tett. A no vem ber vé gi el nök vá lasz tás má so dik for du ló ja al kal má val a vá lasz -
tók Ion Ili es cu és Vadim Tu dor kö zött vá laszt hat tak. Va gyis a ro má ni ai vá -
lasz tók ab szo lút eu ró pai al ter na tí va nél kül ma rad tak. Ez a hi ány ját szott köz -
re ab ban, hogy Er dély ben volt a leg ala cso nyabb a vá lasz tói rész vé tel az or -
szág ban, de itt sza vaz tak a leg ke ve seb ben a PDSR-s Ion Ili es cu ra is. Ilyen ér -
te lem ben a szél ső jobb ol da li na ci o na lis ta Vadim Tu dor 8%-kal jobb ered -
ményt ért el Er dély ben, mint Ili es cu, de az or szá gos ös  sze sí tés ben ez utób bi
ke rült ki győz tes ként.89 Traian Ştef szí ve sen lá tott vol na egy transzetnikus
pár tot, amely azon ban nem fel tét le nül a tör té nel mi ré gi ók men tén kép ződ ne,
ha nem akár gaz da sá gi lag ha son ló fej lett sé gi szin ten ál ló ré gi ók men tén. Ezt
a Re gi o ná lis Szö vet ség Párt já nak ne vez te el, amely a re gi o ná lis ön kor mány -
zat ért és a szubszidiaritásért har col na.90

Caius Dobrescu egyik írásában91 be szá molt egy, a Pro vin cia ber ke i ből szár -
ma zó ku lis  sza ti tok ról, ami sze rint az el nök vá lasz tás két for du ló ja kö zött az
egy más sal elekt ro ni kus kap cso lat ban lé vő Pro vin cia-ér tel mi sé gi ek kö zött mi lyen
éles vi ták és né zet el té ré sek ala kul tak ki. Fel vá zo ló dott egy olyan al ter na tí va,
hogy ha az Iliescu–Vadim Tu dor pá ros kö zött kell el dől nie a má so dik for du ló -
nak, ak kor a cso port „vá lasz tá si boj kott ra” szó lít ja fel a vá lasz tó kat. Egy má sik
al ter na tí va amel lett szólt, hogy a ki seb bik rossz mel lett kell vok sol ni. Dobrescu
sze rint ez a vi ta – bár pa ra dox mó don – ér vet szol gál ta tott a transzetnikus párt
lét re ho zá sa mel lett, il let ve meg fi gyel te – és ez szá má ra po zi tív töl te tű volt –,
hogy a két al ter na tí va kö zött meg osz ló cso por tok nem et ni kai és nem élet kor
sze rint kü lö nül tek el. „Spon tán és ter mé sze tes mó don, ma gya rok és ro má nok
egy aránt ke rül tek a »barikád« mind két ol da lá ra, ami azt bi zo nyít ja, hogy le het -
sé ges a transzetnikus ér tel mi sé gi és po li ti kai kom mu ni ká ció!”92

A konszociáció er dé lyi le he tő sé ge i hez lát ha tó an sok vé le mény szü le tett a
Pro vin cia ha sáb ja in, de ket tő szak sze rű sé ge ki ma gas ló (Szász Alpár Zol tán és
Kán tor Zol tán írá sai). Szász egy ér tel mű meg ál la pí tá sa, mely sze rint a kon-
szociáció in téz mé nyi ke re tei csak ak kor ala kul hat nak ki a tér ség ben, ha az ál -
lam te rü le ti szer ke ze te is meg vál to zik, a prob lé ma kört egy szé le sebb kon tex -
tus ba he lyez te. Ez zel ugyan is be von ta az ér tel me zé si kör be a föderalitás és az
au to nó mia kér dé sét is. Ami kor pe dig a ro má ni ai és er dé lyi tár sa dal mi fel té -
te le ket vizs gál ta, meg ál la pí tot ta, hogy amíg az or szág egé szét te kint ve a fel -
té te lek sem le ge sek vagy ked ve zőt le nek, ad dig Er dély ese té ben több ked ve ző
le he tő ség is fenn áll, ame lyek a konszociáció ki ala kí tá sát tá mo gat hat ják. Ezek
kö zött em lí tet te töb bek kö zött a la kos ság op ti má lis lét szá mát (Svájc és Auszt -
ria lét szám ada tai kö zé ke rül) és a komp ro mis  szum kész sé get, va la mint az
egyez te té sek ha gyo má nyát.93
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Kán tor Zol tán a konszociációs de mok rá cia nagy elő nyét ab ban lát ta, hogy
az adott tér ség ben olyan po li ti kai ke re te ket te remt, ame lyek hoz zá se gí tik a
nem ze ti ki sebb sé ge ket ah hoz, hogy nem ze ti azo nos sá gu kat meg tart has sák.
Eh hez két do log nak a szük ség sze rű ség ét emel te ki: az ál la mi szint alat ti ki -
sebb te rü le ti egy sé gek ki ala kí tá sát, il let ve a ki sebb sé gek szá má ra önál ló in -
téz mény rend szer ki épí té sét. De ugyan ak kor a konszociáció nem ezek re a
kiala kí tott ki sebb te rü le ti egy sé gek re épül, ha nem a Lijphart ál tal fel vá zolt
tö rés vo na lak men tén ki ala kult szub kul tú rák ra, így ro kon sá got mu tat a sze -
mé lyi au to nó mi á val, de nem ha son lít a fö de ra liz mus ra vagy a te rü le ti au to -
nó mi á ra. Emel lett Kán tor ma ga is val lot ta Szász vé le mé nyét, mely sze rint a
je len ro má ni ai kö rül mé nyek nem ked vez nek egy konszociációs mo dell ki épí -
té sé nek, eh hez min den kép pen szük sé ges len ne az ál lam föderalizálása, de
ak kor is csak szű kebb te rü le ti ke re tek kö zött len ne a mo dell ki vi te lez he tő,
pél dá ul Er dély ben. „[…] ha az ál lam te rü le ti szer ke ze te meg vál to zik, az az ki -
ala kul egy szö vet sé gi fö de rá ci ós be ren dez ke dés, ak kor egy olyan te rü le ti
egy sé gen be lül, amely ben a ma gya rok de mog rá fi ai sú lya szá mot te vő, nem
ki zárt en nek le he tő sé ge. Eb ben az eset ben sem ala kul na át te rü le ti vé a mo -
dell, ha nem egy or szá gon be lü li ki sebb egy ség ben va ló sul na meg.”94 Kán tor
a Mol nár-fé le szeg men sek kel kap cso lat ban fi gyel mez te tett ar ra, hogy azok
le ha tá ro lá sá nak ese té ben csak a po li ti kai pre fe ren ci ák ér vé nye sül tek, és ez
nem fe lel ne meg a lijpharti mód szer nek, amely egy szer re több, egy mást át fe -
dő tö rés vo nal men tén tart ja a szeg men se ket le ha tá rol ha tó ak nak.

Mol nár Gusz táv a Pro vin cia 2001-ben meg je le nő el ső szá má ban szá mot
ve tett az elő ző év fo lyam ered mé nye i vel és a transzetnikus párt kö rül ki ala -
kult vi tá val is, ame lyet tar tal mas nak és ta nul sá gos nak vélt.95 De mi u tán ez a
vi ta meg tor pant, Mol nár (ép pen a stá tusz tör vény kö rü li dis kur zus egyik írá -
sá ban) azt val lot ta, hogy a Pro vin ci á nak va ló já ban nem is párt po li ti kai di -
men zió men tén kell meg ol dá so kat ke res nie, ha nem in téz mé nyi struk tú rá -
ban, egy új tí pu sú in téz mény rend szer kör vo na la i nak a fel tér ké pe zé sé ben,
mely nek ha gyo má nyai nem él nek min den hol az or szág ban, de él het nek a
kü lön bö ző ré gi ók ban, így Er dély ben is. Ez az aszim met ri kus föderalizálás
egyik le het sé ges alap ja le het, ahogy ez Spa nyol or szág ban vagy Nagy-Bri tan -
ni á ban már al kal ma zás ra ke rült.96

A konszociációs de mok rá cia és a transzetnikus párt kér dés kö re tel je sen új
fel ve tés volt Er dély kon tex tu sá ban. Er re okot adott az er dé lyi plu rá lis tár sa -
da lom meg lé te, de – mint aho gyan ezt szá mos ér tel mi sé gi fel ve tet te – az ak -
ko ri ro mán aktuálpolitika, il let ve po li ti kai men ta li tás nem ked ve zett az er ről
fo lyó vi tá nak. Leg in kább a ro mán ér tel mi sé gi ek kö ré ben ta pasz tal hat tuk a
szkep ti ciz must egy ilyen meg ol dás iránt (vagy a soft-abb ál lás pon tot), de
nem ál lít ha tó, hogy min den ro mán ér tel mi sé gi el zár kó zott tő le, vagy tel je sen
el ve tet te. Vol tak, akik a kér dést elo dáz ták vol na, és vol tak, akik egyet ér tet tek
ve le. A Dobrescu ál tal köz ve tí tett po lé mia cso port ala kí tó fo lya ma ta is op ti -
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miz mus ra ad ha tott okot, mi vel olyan je len sé gek ről szá mol be, ame lyek a kér -
dést egy elő re nyi tot tá te szik ugyan, de nem zár ják ki a ké sőb bi fel ve té sét, ha
a po li ti kai men ta li tás vál toz na.

Fon tos és a gon do lat me net to vább fo ná sát se gí ti az a meg ál la pí tás, mi sze -
rint a konszociációs mo dell be ve ze té sé nek alap fel té te le egy fö de ra tív ál la mi
struk tú ra. Ez Ro má nia ese té ben szin tén egy ké nyes té ma, is mer ve a ro mán
ultracentrális uni tá ri us ha gyo má nyo kat.

Au to nó mia mo dell-vi ták a pár be széd ben

A Pro vin cia ha sáb ja in a Ro má nia regionalizálási le he tő sé ge it szám ba ve vő
írá sok több nyi re egy erő sen de cent ra li zált or szá got kép zel tek el, mely ben a
szubszidiaritás alap el ve mes  sze me nő en ér vé nye sül. Ezt nyíl ván csak egy pa -
ra dig ma-vál tás sal le het el ér ni, amely so rán a cent ra li zált or szág tel jes át ala -
ku lá son megy ke resz tül. Ami kor eh hez kap cso ló dó an a föderalitás esz mé nyét
vil lan tot ták föl a szer zők, ak kor sok szor a fö de ra liz mus nak azt az ál ta lá nos
ér tel me zé sét ér tet ték az el kép ze lés alatt, ame lyet Jacques Lévy fej tett ki
egyik mű vé ben, ame lyet a Pro vin cia is le kö zölt. A fö de ra liz mus ki fe je zés a
foedus szó ból ered, amely ’szö vet sé get’ je lent, és e je len té se men tén a szak -
rá lis nak te kin tett egy sé ges ál la mot deszakralizálja az zal, hogy meg szün te -
ti a ha ta lom szint je i nek a hi e rar chi á ját, a ha tal mi szin tek így ha son ló szu ve -
re ni tást kap nak.97

Lévy sze rint a vi lág mé re tek ben al kal maz ha tó „fö de ra liz mus elő nye az,
hogy univerzáliát ter mel, anél kül hogy egyet len szer ve ző el vet ten ne kö te le -
ző vé”, míg a „fö de ra lis ta el já rás mód ra az a jel lem ző, hogy ér zé keny a tér be -
li hely ze tek sok fé le sé ge iránt”. Lévy a prog res  szív spa nyol or szá gi regional-
izációt és a nagy-bri tan ni ai local government-ek ki ala kí tá sát szin tén fö de rá lis
jel le gű nek tart ja a kom pe ten ci ák meg osz tá sa mi att, és mert ezek ben az or szá -
gok ban „min den vá ro si szer ve ző dé si szint, a met ro po lis tól az infraur-
bánusig, spe ci fi kus ad mi niszt ra tív szer ve zett ség gel ren del ke zik, hogy vá la -
szol has son a spe ci fi kus prob lé mák ra”.98 Va gyis ezek ben az or szá gok ban
mes  sze me nő en ér vé nye sül a szubszidiaritás el ve is. Ro má nia szá má ra a fö -
de ra liz mus mel let ti érv a ha gyo má nyos tar to má nyok tör té nel mi fo lya ma tok -
ban ta pasz talt el kü lö nü lé se, spe ci fi kus sá vá lá sa (Ha vas al föld, Bán ság,
Olténia, Mold va, Er dély). Ezen be lül Er dély hely ze te még spe ci á li sabb, itt
„tör té nel mi leg je len tős men ta li tás be li és gaz da sá gi kü lönb sé gek ala kul tak ki a töb bi -
hez ké pest”,99 de a ro má ni ai re gi o ná lis kü lönb sé gek sok fé le sé gé re már az elő -
zőek ben is ki tér tünk.

Az Altera fo lyó irat kü lön szá mot szen telt a föderalitásnak (Altera 1997/6.
szám). Eb ben két ne ves szak ér tő mun ká ját is le kö zöl ték ro mán nyel ven, így
a ro má ni ai ér tel mi sé gi ek szá má ra hoz zá fér he tő vé vál tak Guy Héraud és
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Daniel Elazar gon do la tai. Héraud, aki nek vo nat ko zó írá sa fran cia nyel ven
1995-ben je lent meg, új rend szer ben tag lal ta a fö de ra liz mus sa já tos sá ga it,
meg kü lön böz tet ve a fö de rá lis mo dellt mint vég ered ményt és a fö de rá lis stra -
té gi át, va gyis a fö de rá lis struk tú rát ki ala kí tó utak, esz kö zök rend sze rét.
A mo dell te kin te té ben Héraud ki emel te azo kat a spe ci á lis el ve ket, ame lyek
kom bi ná ci ó ja a fö de ra liz mus sa já tos szer ke ze tét és anticentralista jel le gét ad -
ja, amely ré vén az ál lam deszakralizálódik, ve szít szu ve re ni tá sá ból, de
ugyan ak kor rá ta lál ön ma gá ra min den (ál lam alat ti) szin ten. Ugyan ak kor rá -
vi lá gí tott a fö de ra liz mus di a lek ti kus vol tá ra is, amely ré vén egy na gyobb kö -
zös ség nek (pél dá ul Eu ró pa) és a lét re ho zó kom po nen sek nek (ré gi ók, kö zös -
sé gek) egy aránt a szol gá la tá ba sze gő dik. A fö de ra liz mus alap el vei kö zött
Héraud fel so rol ja:

– az au to nó mi át mint az ön de fi ni á lás, ön meg ha tá ro zás és ön igaz ga tás au -
to nó mi á ját; 

– a szu ve re ni tást, amely nem elég sé ges, csak ha min den te rü le ti szint meg -
kap ja azo kat a jo gi le he tő sé ge ket és pénz for rá so kat, ame lyek le he tő vé te szik,
hogy meg old ják sa ját prob lé má i kat; 

– a dön tés ho za tal ban va ló rész vé telt, amely nem egy sze rű en az al ko tó kö -
zös sé gek kon zul tá ci ó ján vagy az egy han gú dön té se ken, eset leg a vé tó jo gon
alap szik,

– az együtt mű kö dést, amely nek ver ti ká lis (a fö de rá ció és az al ko tó ré szek
kö zöt ti) és ho ri zon tá lis (az egyes al ko tó ré szek kö zöt ti) vál to za tát kü lön böz -
te ti meg;

– a komp le men ta ri tást, amely re ép pen a fö de rá lis mo dell di a lek ti kus jel le ge
ad le he tő sé get, hi szen a tár sa da lom a ma ga konf lik tu sa i val, po la ri zált sá gá val
együtt is egy mást ki egé szí tő ele mek so ka sá gá ból épít ke zik. 

A fö de rá lis stra té gi át il le tő en Héraud ki emel te komp le xi tá sát, il let ve an nak
szük ség sze rű ség ét, mi sze rint ezt a stra té gi át nem csu pán né hány ál lam nak
kell kö vet nie szűk ér te lem ben. Héraud egy vi lág mé re tű vagy makroregio -
nális (pél dá ul eu ró pai) fö de rá lis struk tú rá ban gon dol ko dott. Ilyen ér te lem -
ben meg lá tá sunk sze rint Héraud el kép ze lé se ro kon az euroföderalista több -
szin tű kor mány zást elő irány zó in teg rá ci ós el mé let tel, de a funkcionalista és
neofunkcionalista el mé le tek kel is, ame lyek sze rint nem elég sé ges az ál la mok
meg lé vő rend sze re, ha nem egy nem ze tek fe let ti in téz mény rend szer re van
szük ség a konf lik tu sok ki küsz öbö lé sé re és/vagy meg ol dá sá ra.100

Szin tén az ál lam kö zi kap cso la tok át ala ku lá sát ír ta le Daniel Elazar is, aki
egy pa ra dig ma vál tó fö de rá lis struk tú ra ki ala ku lá sát ve tí tet te elő re, amely
fel vált ja a nem zet ál la mok ha gyo má nyos rend sze rét és együtt mű kö dé sét.
Ter mé sze te sen ez nem je len ti az ál la mok el tű né sét, ha nem egy új, ki egé szí tő
di men zió ki ala ku lá sát, amely le fe di (és leg alább is bi zo nyos szem pont ból he -
lyet te sí ti is) a meg lé vő rend szert.101 A fö de ra liz mus ról szó ló fen tebb elem zett
ta nul má nyok le köz lé se az Altera fo lyó irat ban egy ér tel mű en mu tat ja a Pro
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Eu ró pa Li ga mun ka tár sa i nak el kö te le zett sé gét eme sa ját sá gos mo dell és esz -
me iránt. Az Altera a nyu ga ti sa já tos regionalizációs mo del lek ről is szá mot
adott. Az 1998/9. szám, amely a Regionalizmus és regionalizáció cí met vi se li,
va la mint az 1999/10. szám Regionalizmus és/vagy de cent ra li zá ció cím mel, még
a Pro vin cia lét re jöt te előtt le kö zölt olyan írá so kat, ame lyek be mu tat ják a fran -
cia sa já tos de cent ra li zá ci ót, de egy ben be szá mol nak a gö rög regionalizmus-
ról, az olasz, a hol land és a sváj ci mo dell ről. Olyan szer zők tol lá ból szár maz -
tak az írá sok, akik au ten ti kus mó don kép vi se lik eze ket a min tá kat és a vo nat -
ko zó or szá gok la kói.102 Ilyen for má ban a ro má ni ai ér tel mi ség hoz zá fér he tett
azok hoz a je len tős in for má ci ók hoz, ame lyek a nyu ga ti mo del lek ből szár maz -
tat ha tó ak. 

Az Er dély kap csán ki ala kult vi ta a Pro vin cia ha sáb ja in is több de cent ra li -
zált mo dellt mu ta tott be és üt köz te tett a fö de rá lis (Né met or szág), a kon-
föderális (Svájc) mo del le ken ke resz tül a regionalizált (Olasz or szág, Spa nyol -
or szág) mo del lig. A sváj ci konföderális mo dell több ször ke rült gór cső alá,
akár csak a né met fö de ra lis ta ál lam szer ke zet, lásd Alexandru Vlad, Gheorghe
Săsărman és Traian Ştef írá sa it,103 va la mint Petru Dumitriu ál lás pont ját.104

A spa nyol és olasz regionalizált ál lam mo dellt és an nak spe ci fi ku ma it jár -
ta kör be Daniel Vighi ki emel ve azo kat az au to nó mia-le he tő sé ge ket, me lye ket
ezen tí pu sú ál lam szer ke zet élet re hí vott (lásd a ka ta lán, a baszk vagy a dél-
ti ro li au to nóm te rü le te ket), il let ve ezek nek al kot mány ban rög zí tett sa já tos sá -
ga it.105 Traian Ştef szem lé le te sen egy fej fok hagy má hoz ha son lí tot ta az or szá -
got, amely „ki sebb-na gyobb cik ke i vel, a köz pont tól vagy a kül ső fe lé től néz -
ve egy aránt be von va ugyan az zal a héj jal, ugyan ab ból a föld ből táp lál koz va,
ugyan azok kal a gyö ke rek kel. Ilye nek len né nek az et ni ku mok vagy a nem ze -
tek is egy ré gi ón be lül, amely ré gi ót nem le het ne et ni kai ala pon lét re hoz -
ni.”106 Ilyen for má ban az or szág al kal mas le het a föderalizálásra vagy region-
alizálásra. Ezen ál lás pont okán vé le mé nyünk sze rint Traian Ştef a vi ta ér tel -
mi sé ge i nek a „hard” cso port já ba so rol ha tó.

Az olasz regionalizmus ta pasz ta la ta i ról és si ke res re form ja i ról szin tén
Traian Ştef adott szá mot,107 aki Robert D. Putman ro má nul is meg je lent ta -
nul má nyát ele mez te, amely egy hu szon öt évig tar tó ku ta tás ered mé nye it tag -
lal ta. Ez a ku ta tás ki mu tat ta az olasz rend szer hat ha tós sá gát, és Ştef ép pen
ezt a rend szert tar ta ná Ro má nia szá má ra is ki ve ze tő út nak a hi he tet len mér -
té kű cent ra liz mus, a kor rup ció, il let ve a ha tás ta lan és így mű kö dés kép te len
in téz mé nyi struk tú ra vi lá gá ból. A Pro vin cia 2002/2-es szá ma ki emel ten fog -
lal ko zott a 2001-es olasz al kot mány re form mal, le kö zöl ve az adott re form mal
meg bí zott par la men ti kü lön bi zott ság két re fe ren sé nek írá sát, amely az olasz
par la ment előtt is el hang zott. A ver seny ké pes de mok rá cia cí mű do ku men tum
lo gi kus ér ve lés sel igyek szik alá tá masz ta ni azt, hogy mi ért fon tos szé les kö rű
au to nó mi át biz to sí ta ni az ál lam alat ti egy sé gek nek, egy faj ta úgy ne ve zett új
fö de rá lis meg egye zés alap ján: „Nap ja ink ös  sze tett tár sa dal ma új fö de rá lis
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meg egye zést igé nyel, amely el is me ri mind azon te rü le ti po li ti kai in téz mény
egyen lő al kot má nyos mél tó sá gát, amely ben a kö zös ség tár sa dal mi, gaz da sá -
gi, kul tu rá lis, er köl csi éle te jut ki fe je zés re, az adott in téz mény fo ká nak, ter -
mé sze té nek és ha tás kör ének, sze re pé nek és szak sze rű sé gé nek egész vál to za -
tos sá gá ban.”108 Emel lett a Pro vin cia rész le te ket kö zölt az olasz al kot mány ból,
mely nek ez irá nyú mó do sí tá sai 2001. ok tó ber 18-án lép tek élet be. A meg fe le -
lő pár hu za mok le vo ná sa okán ugyan ak kor rész le te ket kö zöl tek a ro mán al -
kot mány ból is, amely rész let tar tal maz ta a pre fek tu si rend szer le írá sát, mely
a me gyék ben és a fő vá ros ban a kor mány ki nyúj tott csáp ja i ként mű kö dik.109

Ér de kes ta nul mányt kö zölt az Altera 22/23-as szá ma egy dél-ti ro li szak -
em ber tol lá ból. Christoph Pan, szo ci o ló gus, aki nek a té má ban tar tott elő adá -
sát a 2003-ban Tusnádfüdőn ren de zett nyá ri egye te men is hall hat ták az ér -
dek lő dők, ki fej tet te, hogy bár a dél-ti ro li au to nó mi át a nem zet kö zi szak iro -
da lom mo dell nek te kin ti, ő ezt túl zó nak ta lál ja. Hang sú lyoz ta, hogy Dél-Ti -
rol nem akar egy tö ké le tes mo dell len ni, csak egyi ke azon ke vés po zi tív meg -
ol dá sok nak, ame lyek az au to nó mia le he tő sé ge it hasz nál ták a ki sebb sé gek
vé del me ér de ké ben.110

A devolutív an gol szász le he tő ség Mol nár Gusz táv írásában111 vált mo dell
ér té kű vé Ro má nia szá má ra. Mol nár a huntingtoni kul tu rá lis/ci vi li zá ci ós „tö -
rés vo nal”-elmélet alap ján vél te úgy, hogy Er dély e tö rés vo nal mi att vá lik
olyan spe ci á lis tar to mán  nyá Ro má ni án be lül, amely in do kol ja a devolutív
mo dell al kal ma zá sát.112 A skót devolúcióról és Tony Blair er re irá nyu ló po li -
ti ká já ról Mihai Lucaciu is be szá molt a Pro vin cia ha sáb ja in.113 Skó cia hely ze te
és au to nó mi á ja a Thatc her-kor mány alatt ki fe je zet ten ta bu nak szá mí tott.
Blair, aki „ar ról pró bál meg győz ni ben nün ket, hogy a tör té nel met azok az
erős ve ze tők ír ják, akik ké szek koc káz tat ni”, va ló ban koc káz ta tott 1997-ben,
ami kor út já ra in dí tot ta a brit devolúciót. Ez zel be bi zo nyí tot ta, hogy egy uni -
tá ri us ál lam devolúciója nem fe nye ge ti az or szág in teg ri tá sát, el len ke ző leg,
eny hí ti a re gi o ná lis elé ge det len sé get, va la mint po zi tív ha tás sal van a brit
iden ti tás ra is (ame lyet itt ér tel mez he tünk transzetnikus iden ti tás nak is).
„A devolúció brit iden ti tás ra ki fej tett ha tá sát úgy ér té ke lik, hogy az meg erő -
sí ti a lé te ző komp lex lo ja li tá so kat.”114 A brit mo dell Ro má ni á ra va ló al kal ma -
zá sá nak le he tő sé gé vel vi tá zott Antonela Capelle-Pogăceanu, aki nem ugyan -
azo kat a kö rül mé nye ket, jel lem ző ket lát ta Er dély ese té ben ér vé nye sül ni,
mint pél dá ul Skó cia ese té ben: Skó cia ese té ben nincs skót anya or szág, mint
ami lyen Ma gyar or szág az er dé lyi ma gya rok szá má ra.115

A Pro vin cia ha sáb ja in is meg je lent Pro vin cia-ke rek asz tal be szél ge tés ben
Mol nár Gusz táv ar ról adott szá mot, hogy ő egy te rü le ti el ven és nem et ni -
kai/nem ze ti el ven ala pu ló ré gi ót kép zel el, ahol a tör té nel mi iden ti tás sal ren -
del ke ző tar to mány a po li ti kai alany és nem a két nem ze ti kö zös ség, mely ott
él. A ré gió mint po li ti kai alany alatt egy részt a szubregionális te rü le ti egy sé -
gek hú zód nak (köz igaz ga tá si szem pont ból néz ve), más részt pe dig a nem ze -
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ti vagy nyel vi kö zös sé gek, me lyek pon to san meg ha tá ro zott jo gok kal ren del -
kez nek. Ilyen ér te lem ben a Ko szo vó szá má ra ki dol go zott al kot má nyos mo -
dellt te kin ti irány adó nak, me lyet az ENSZ szak ér tői dol goz tak ki a tar to -
mány szá má ra. „Ez ugyan is egy több et ni ku mú, pon to sab ban több nem zet ből
ál ló tar to mány, hi szen mind a szer bek, mind pe dig az al bá nok nem zet nek,
nem csu pán et ni kum nak te kin tik ön ma gu kat. Ez a 2001. má jus 15-én vég le -
ge sí tett al kot má nyos mo dell a te rü le ti, nem pe dig az et ni kai vagy nem ze ti el -
vet te kin ti irány adó nak, rá kény sze rít ve a két ve tél ke dő nem ze ti kö zös sé get a
kö zös po li ti kai in téz mé nyek ke re tei kö zöt ti együtt élés re.”116

Egy ve le ké szült in ter jú ban Ro má nia föderalizálási le he tő sé ge it tel je sen
el ve tet te Andrei Pleşu, Ro má nia volt kül ügy mi nisz te re, aki már ele ve „natu-
raliter föderalistá”-nak ne ve zi Ro má ni át, ahol nem szük sé ges ilyen mo del lek
al kal ma zá sa, mert a be in dult de cent ra li zá ci ós fo lya mat ele ve fi gye lem be ve -
szi a te rü le ti sa já tos sá go kat, kü lönb sé ge ket.117 A ro má ni ai de cent ra li zá ci ós
fo lya mat a Pro vin cia ha sáb ja in azon ban in kább bí rá la tot ka pott, mint di csé re -
tet. Kri ti ká val élt Smaranda Enache, Sabina Fati és Traian Ştef is.118 Ezek a
szer zők nem vél ték ki elé gí tő nek és meg fe le lő nek a ha ta lom meg osz tást, úgy
érez ték, nem ér vé nye sül a szubszidiaritás el ve, és ez zel egyes te rü le tek akár
egye ne sen hát rá nyos hely zet be is ke rül het nek. „A ro má ni ai de cent ra li zá ci ós
fo lya mat rö vid át te kin té sé ből nem tűn nek ki e pa ra dig ma vál tás ele mei. A fej -
lesz té si ré gi ók ról, a he lyi köz igaz ga tás ról és he lyi költ ség ve tés ről szó ló tör -
vé nyek el fo ga dá sa még tá vol ról sem je len ti azt a va lós de cent ra li zá lást, ame -
lyen az Eu ró pai Unió ál la ma i nak több sé ge át ment. A ro má ni ai de cent ra li zá -
lá si fo lya mat, me lyet a je len le gi po li ti kai és ér tel mi sé gi elit nagy mér ték ben
ki elé gí tő nek tart, egy nagy hi bá ban min den kép pen szen ved: az au to nó mia
ezen fel fo gá sa va ló já ban nem más, mint ugyan an nak a túl köz pon to sí tott mo -
dell nek a fenn tar tá sa, amely az egy sé ges nem zet ál lam ho mo ge ni zá ló ref le xé -
nek lo gi ká ján alap szik, akár a dik ta tú ra ál la má nak fi lo zó fi á ja, az egy sé ges
mo del lé, amely ben ha nem nyom ják is el ki fe je zet ten, de a leg jobb eset ben is
mel lő zik a sok szí nű sé get, a re gi o ná lis sa já tos sá go kat épp úgy, mint a re gi o ná -
lis in teg rá ló ener gi á kat.”119 Eze ket a so ro kat Smaranda Enache ír ja, aki kü lön
utal Elazar el ve i re és a nem zet ál la mok előtt ál ló ki hí vá sok ra, így a pa ra dig -
ma vál tás az elazari ér te lem ben vett át ala ku lást je lö li, amely ről már ír tunk né -
hány gon do lat tal előbb.

A de cent ra li zá ció mel lett ér velt szá mos szer ző, mi köz ben ki emel ték,
hogy a cent rum fo lya ma to san han goz tat ja ugyan a re form és de cent ra li zá -
ció je len tő sé gét, il let ve ha laszt ha tat lan sá gát, még is csak ver bá lis szin ten je -
lent meg mind ez a ro mán po li ti ká ban.120 Az Altera 9. szá má ban Kolumbán
Gá bor szen telt fi gyel met a ré gi ók fel ér té ke lő dé sé nek, az eu ró pai in teg rá ci ó -
ban tör tént pa ra dig ma vál tás nak, amely a nem zet ál la mok és a ré gi ók kö zöt -
ti kap cso la tok meg vál to zá sá hoz ve zet nek. Eb ben a kon tex tus ban is fel ér té -
ke lő dik a de cent ra li zá ció esz kö ze, amely eb ben a nem zet ál lam–ré gió kap -
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cso lat ban do mi nál az Eu ró pai Uni ón be lül. Eh hez ké pest Ro má ni á ban,
Kolumbán sze rint, sem mi fé le po li ti kai aka rat nem vál lal ta fel az or szág va -
lós de cent ra li zá lá sát.121

Szin tén az Altera pub li kál ta Hor váth Gyu la ös  sze ha son lí tó elem zé sét is,
amely ben a ma gyar or szá gi szak em ber Bul gá ria, Ma gyar or szág és Ro má nia
re gi o ná lis po li ti ká ját ha son lít ja ös  sze. Eb ben a ta nul mány ban Hor váth meg -
fo gal maz ta kri ti ká ját a ro má ni ai re gi o ná lis fo lya ma tok te kin te té ben, ki je lent -
ve, hogy az 1998-ban lét re ho zott ré gi ók és az az óta le zaj lott fo lya ma tok csak
ki in du ló pont ját ké pez he tik egy hat ha tós re gi o ná lis po li ti ká nak, és meg fo gal -
maz ta ja vas la ta it is Ro má nia szá má ra. Hang sú lyoz ta, hogy a ro má ni ai regio -
nalizációs fo lya ma tok nak nem sza bad fi gyel men kí vül hagy nia az or szág, és
fő leg Er dély te rü le tén élő ki sebb sé ge ket és azok föld raj zi el he lyez ke dé sét,
va la mint fi gye lem be kell ven nie a gaz da sá gi tér szer ke zet sa já tos sá ga it. Hor -
váth sze rint ha tal mas előnyt je lent a ro mán de cent ra li zált te rü let fej lesz tés
szá má ra az or szág te le pü lé si szer ke ze te, amely nagy, köz pont-sze rep pel bí ró
vá ro sok ban gaz dag, így ezek a gaz da sá gi nö ve ke dés va ló di cent ru ma i vá vál -
hat nak Ro má ni á ban.122

Me mo ran dum (2001) – 
a román–magyar–német ér tel mi sé gi ek kon szen zu sa

A Pro vin cia fo lyó irat szer zői a saj tó ter mék lét re ho zá sa után nem sok kal meg -
ala kí tot ták a Provincia-Egyesületet. A 2000. de cem ber 16-án el ső nyil vá nos
meg be szé lé sen Ko lozs vá rott a kö vet ke ző ta gok vet tek részt: Ádám Gá bor,
Bakk Mik lós, Marius Cosmeanu, Marius Lazăr, Mol nár Gusz táv, Ovidiu
Pecican, Traian Ştef, Szokoly Elek, a meg hí vot tak kö zül pe dig: Gabriel
Andreescu és Dan Pavel Bu ka rest ből, Paul Philippi Szebenből, Octavian
Hoandră, Cristian Popa, Adrian Avar va ri és Szé kely Ist ván Ko lozs vár ról. Ez
a ma gyar és ro mán ér tel mi sé gi ek ből (írók ból, ta ná rok ból, mű vé szek ből, po -
li to ló gu sok ból, szo ci o ló gu sok ból) ala kult pár be széd-köz pont 2001. de cem -
ber 8-án kö zös meg egye zés sel el fo gad ta azt az úgy ne ve zett Me mo ran du mot,
me lyet a ro mán par la ment nek cí mez ve fo gal maz tak meg a ro má ni ai ré gi ók
lét re ho zá sá ról. Ez a vi ta irat az eu ró pai in teg rá ci ós fo lya ma tok men tén ve tet -
te fel az ál lam át ala ku lá sá nak kér dé sét, de az Eu ró pá ban meg szo kott nem ze -
ti-et ni kai el ven va ló szer ve ző dés he lyett a re gi o ná lis, te rü le ti ala pú szer ve ző -
dés mel lett ér velt. Fon tos meg je gyez ni, hogy a Me mo ran du mot azok a ro mán
ér tel mi sé gi ek is alá ír ták, akik a Pro vin cia-vi ta fo lya mán az úgy ne ve zett soft
ál lás pon tot kép vi sel ték és akik szkep ti ku sak vol tak (pél dá ul Alexandru Cis -
telecan, Ovidiu Pecican).

Az át fo gó, de ke vés bé konk rét Me mo ran dum tíz pont ban fog lal ta ös  sze az
alá írók szán dé kát és el kép ze lé se it. Ma gát a do ku men tu mot Bakk Mik lós az
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er dé lyi ro mán és ma gyar ér tel mi sé gi ek „stra té gi ai ér dek kö zös ség ének” ne -
vez te. 123

A Me mo ran dum az or szág egé szét érin tő át ala kí tást irány zott elő, köz igaz -
ga tá si re for mot ja va solt, mely „új ra fo gal maz za a lé te ző te rü le ti egy sé gek stá -
tu szát”, de fi gye lem be ve szi „az or szág tar to má nya i nak tör té nel mi, gaz da sá -
gi és tár sa dal mi-kul tu rá lis iden ti tá sát” is.124 Mind eh hez ter mé sze te sen el en -
ged he tet len nek tar tot ta és ki emel te az al kot mány re form szük sé ges sé gét,
amely nél kül egy ilyen sza bá sú rend szer nem ala kít ha tó ki (9. pont). A Me -
mo ran dum szö ve ge hang sú lyoz ta az eu ró pai sa já tos re gi o ná lis mo dell je len tő -
sé gét, amely a kö zép szin tű kor mány zás le he tő sé gét is biz to sít ja, és az eu ró -
pai iden ti tás vis  sza szer zé sé nek le he tő sé gét lát ta en nek ro má ni ai be ve ze té sé -
ben (2. pont). A ré gi ók ki ala kí tá sá ban a fej lesz té si ré gi ók vagy a tör té nel mi
tar to má nyok je len te nék az ala po kat, de lét re ho zá suk ban nem az et ni kai, ha -
nem a te rü le ti elv ér vé nye sül ne, ugyan ak kor a ki ala kí tott tér sé gek ben az
érin tett et ni ku mok sa já tos po li ti kai és jo gi ga ran ci ák kal ren del kez né nek ér -
de ke ik vé del me okán (3. pont). Ilyen ér te lem ben a ki sebb sé gek szá má ra is
elő re lé pést je len te nek ezek a gon do la tok, de a Me mo ran dum alap ve tő en az or -
szág mo der ni zá ci ó já nak elő re moz dí tá sát cé loz ta meg.125

Az in téz mény rend szer te kin te té ben a be ad vány a ki ala kí tott ré gi ók ban
re gi o ná lis ta ná csok és tar to má nyi par la ment lét re ho zá sá nak meg vi ta tá sát ja -
va sol ta (6. pont).

A 8. pont mind emel lett ki tért a transzetnikus iden ti tás ki ala kí tá sá nak fon -
tos sá gá ra is, mely ről (és kri ti ká já ról) az elő ző al fe je zet ben szól tunk. A me -
morandisták sze rint a transz na ci o ná lis iden ti tás ha té kony el len sze re le het ne
a na ci o na liz mus min den meg nyil vá nu lá sá nak: „A re gi o ná lis iden ti tás pol gá -
ri ala pon tör té nő fel vál la lá sa az olyan több nem ze ti sé gű ré gi ók ban, mint a
Bán ság, Er dély vagy Dob ru dzsa, hoz zá já rul hat azon transzetnikus iden ti tá -
sok nak a ki ala kí tá sá hoz, ame lyek alap ján meg ha lad ha tók lesz nek a szél ső sé -
ge sen na ci o na lis ta nosz tal gi ák, fé lel mek, va la mint ezek túl haj szo lá sa, de a
pol gá ri és de mok ra ti kus fra ze o ló gi át hasz ná ló bur kolt na ci o na liz mus is”.126

A Me mo ran dum ál tal meg konst ru ált fo gal mi ré gió-mo dell az eu ró pai uni -
ós „al kot má nyos ré gió” min tá ját kö ve ti, „olyan tör té nel mi en ti tás sal ren del -
ke ző” tér ség, amely „po li ti kai alany ként ala kul meg, pon to sab ban va ló sít ja
meg ön ma gát egy részt azon a nem zet ál la mon be lül, amely hez tar to zik, más -
részt az Eu ró pai Unió nem ze tek fö löt ti kon tex tu sá ban. Így a po li ti kai ré gió
egy nem zet alat ti po li ti kai kö zös ség al kot má nyos ke re te ként mű kö dik, amely
– Er dély ese té ben – egy szer re transz na ci o ná lis vagy transzetnikus is!”127 Ez a
mo dell meg te rem tet te Er dély komp lex vizs gá la tát, ugyan ak kor min den er -
dé lyi la kos szá má ra va ló di „ré gió-ha za”, amely „il lesz ke dik más, na gyobb
ha zák ba, és azok hoz iga zo dik”.128 Így min den, a ré gi ó nál na gyobb te rü le ti
egy ség be (az or szág ba, az eu ró pai in teg rá ci ó ba) va ló be il lesz ke dés is sok kal
problémamentesebb le het, mert Er dély be kap cso ló dá sa az in teg rá ci ós fo lya -
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ma tok ba a va lós re gi o ná lis jel lem zők re épül het. Ezek a re mé nyek még Ro má -
nia eu ró pai uni ós csat la ko zá sa előtt szü let tek, ab ban a ko or di ná ta-rend szer -
ben je len tet ték a meg ol dás kí sér le tet. 

Két ség te len, hogy a saj tó vi ta te ré ből a po li ti ka di men zi ó já ba ki ke rü lő dis -
pu ta nagy vi hart ka vart Ro má nia po li ti kai éle té ben. Ez a kér dés ak kor, mint
„bom ba” rob bant a ro mán köz élet ben. A Me mo ran dum hoz csat la ko zó ro má -
no kat „hasz nált” jel ző vel il let ték, aki ket a ma gya rok sa ját cél ja ik el éré sé re
hasz nál nak.129

A Pro vin cia 2002/1-es szá ma ép pen a Me mo ran dum ál tal ki vál tott re ak ci -
ók kal fog lal ko zott,130 és Fi gye lő ro vat ban (8, 9, 13. ol da lak) gyűj töt te azo kat
egy cso kor ba. Mi köz ben a Me mo ran dum fel ka var ta a ro má ni ai po li ti kai ál ló -
vi ze ket, olyan ter vet vá zolt, amely a jö vő szá má ra hasz nos ki in du ló pont ként
szol gál hat. Ha az adott po li ti kai elit nem akart és nem mert ki áll ni egy ilyen
el kép ze lés mel lett, az még nem je len ti azt, hogy Ro má ni á ban a regionalizá-
ciós fo lya ma tok szint jén is ne in dul hat ná nak meg előbb-utóbb olyan vál to zá -
sok, ame lyek a fent vá zolt terv lét jo go sult sá gát iga zol nák. 

Mind emel lett a Me mo ran dum az ál ta la ki vál tott po li ti kai vi ha rok kal együtt
tö röl te a ta buk lis tá já ról az au to nó mia, a fö de ra liz mus, a szubszidiaritás fo -
gal mát. Ovidiu Pecican sze rint is a Me mo ran dum sok min dent „vis  sza von ha -
tat la nul” meg vál toz ta tott az or szág ban, és ugyan ak kor be bi zo nyí tot ta, hogy
„lé tez nek va ló ban füg get len új ság írók; lé tez nek nem fá sult ál lam pol gár ok,
akik ké szek job ban elő ké szí te ni a jö vőt; lé tez nek tü rel mes po li ti ku sok, akik
kép mu ta tás nél kül, és  sze rű en tud nak be szél ni olyan meg ol dá sok ról, ami ket
ők nem fo gad nak el; lé te zik egy egész se reg olyan em ber az or szág kü lön bö -
ző vi dé ke in, aki nem akar más ho va men ni, el len ke ző leg, jö ven dő éle tét más
anyag ból akar ja ki szab ni”.131 Pecican a ve le ké szült in ter jú ban hang sú lyoz ta,
hogy a Pro vin ci á nak a ci vil tár sa da lom ra gya ko rolt ha tá sa volt a leg szem be -
tű nőbb. Ha a va ló sá got nem is si ke rült meg vál toz tat nia a Pro vin ci á nak, men -
ta li tás be li vál to zást min den kép pen ered mé nye zett. 

Bakk Mik lós a Pro vin cia-cso port mun ká já ról és az el ért ered mé nye i ről
egy ér tel mű en ki je len tet te, hogy egy részt tö röl te a regionalizmust a ta bu té -
mák kö zül a ro mán köz be széd te kin te té ben, más részt pe dig rá vi lá gí tott ar ra,
hogy az au to nó mia kér dés kö rét Er dély kon tex tu sá ban ér de mes egy „tá gabb
re gi o ná lis re form kér dé se ként” ér tel mez ni.132

Ös  sze fog la ló an el mond hat juk, hogy a Pro vin cia-cso port ál tal út já ra in dí -
tott regionalizmus-terv egy te rü le ti és nem et ni kai ala pon lét re ho zott ré gi ók -
ból ál ló ál la mot kép zelt el, amely ben meg va ló sul na az egyes ré gi ók ön ren -
del ke zé se. Így Er dély te rü le ti au to nó mi á ja be il lesz ked het ne egy olyan regio -
nalizált ál la mi struk tú rá ba, amely nek egé sze pa ra dig ma vál tó át ala ku lá son
men ne át. A ré gi ók önál ló sá gá ból ki in dul va Er dély sa ját tér sé gén be lül old -
hat ná meg a ki sebb sé gek hely ze tét, kom bi nál va a te rü le ti au to nó mi át a ki -
sebb sé gek sze mé lyi és kul tu rá lis au to nó mi á já val. Így egy olyan kom bi nált és
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komp lex au to nó mia-mo dellt va ló sít hat na meg, amely pél da ér té kű és min -
den er dé lyi la kos meg elé ge dé sé re szol gál na.

Az Altera ál tal 1995-ben el kez dett interetnikus pár be széd a Pro vin cia-cso -
port mű kö dé sé vel és mun ká já val ki tel je se dett. 2002 után, ami kor a Pro vin cia
fo lyó irat már meg szűnt, az Altera még min dig foly tat ta a ki lenc ve nes évek -
ben fel vál lalt di a ló gus épí tést. A leg na gyobb ha tás sal még is a szé le sebb nyil -
vá nos sá got el érő Pro vin cia ren del ke zett, ezért a fo lyó irat lé te az Er dély ről fo -
lyó interetnikus pár be széd mag kor sza ká nak te kint he tő. A Pro vin cia-cso port
ál tal ké szí tett és a po li ti kai élet elé tárt Me mo ran dum pe dig egy ér tel mű en
meg vál toz tat ta a ro mán köz élet hoz zá ál lá sát a regionalizmushoz szo ro san
kap cso ló dó kér dé sek hez. A ta bu jel le gű fo gal mak im már egy ér tel mű en el -
vesz tet ték ezen mi nő sé gü ket, és las san be épül tek a köz be széd, a pub li cisz ti -
ka és im már a po li ti kai élet dis kur zu sa i ba is.

Fel hasz nált iro da lom

A Me mo ran dum szö ve ge és alá írói: Pro vin cia 2002/1., 2. p.
ADREESCU, Gabriel: Az RMDSZ kor má nyon ma ra dá sa je len te né a ro mán kon-

szenzuális de mok rá cia el ső sza ka szát?, Pro vin cia 2000/7., 2–3. p.
Andreescu el lo pott tás ká já tól Constantinescuig… Bu ka res ti Nyi lat ko zat is lesz,

Bi ha ri Nap ló 1990. jú ni us 29. <http://www.hhrf.org/biharinaplo/99jun/
bn90629.htm> (le tölt ve 2010. 01. 11.)

ÁGOS TON Vil mos: Az er dé lyi ket tős tu dat, Pro vin cia 2000/1., 11. p.
BAKK Mik lós: Az au to nó mia-ter vek két sza ka sza Er dély ben 1989 után, Ma gyar

Ki sebb ség 2004/1–2., 39–60. p.
BAKK Mik lós: Lé lek és terv, Pro vin cia 2002/1., 1. p.
BAKK Mik lós: Az ere det től a kez de tig, Pro vin cia 2000/7., 7. p.
BAKK Mik lós: Elo dá zott mo dell-vi ták, Pro vin cia 2000/2. sz. <http://www.pro -

vin cia.ro/mindex.html> (le tölt ve: 2009. 04.03.)
BAKK Mik lós: A fö de ra liz mus ak tu a li tá sa, Ma gyar Ki sebb ség 1998/1. <http://

www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/in dex.php?action=cimek&lapid=
8&cikk=m980131.htm> (le tölt ve 2009. 10. 10.)

BOR BÉLY Zsolt At ti la: Té ve dé sek tra gi ko mé di á ja, Pro vin cia 2001/4., 6. p.
BUDUCA, Ioan: Föderalizálás vagy te rü le ti új já szer ve zés, Pro vin cia 2000/2.

<http://www.pro vin cia.ro/mindex.html> (le tölt ve: 2008. 08. 12.)
CAPELLE-POGĂCEANU, Antonela: Ész re vé te lek Mol nár Gusz táv: Az er dé lyi

kér dés cí mű ta nul má nya kap csán, Ma gyar Ki sebb ség 1998/1., <http://
www.hhrf.org/magyarkisebbseg/9801/m980108.htm> (le tölt ve: 2008. 10.
23.)

CISTELECAN, Alexandru: De ce un Me mo ran dum?, Altera 2002/19. (Regiona -
lizare în Europa Centrală şi de Est), 118–119. p.

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 100



101„Az erdélyiség újraszemantizálása”

CISTELECAN, Alexandru: Pro vin cia minima – az er dé lyi ség ke re sé sé ben, Pro vin -
cia 2001/4., 1. p.

CISTELECAN, Alexandru: A gö rög ka to li ciz mus a ro má nok nál, Pro vin cia
2001/8–9., 1. p. 

CISTELECAN, Alexandru: Két kul tu rá lis fa bu la, Pro vin cia 2001/3., 16. p.
CISTELECAN, Alexandru: Szó nok lat Er dé lyért, Pro vin cia 2000/3., 1. p.
CISTELECAN, Alexandru: Pro vin cia ratată, Altera 1998/9., 77–85. p. 
COSMEANU, Marius: Min den na pi azo nos ság tu da tunk, Pro vin cia 2000/1. <http://

www.pro vin cia.ro/mindex.html> (le tölt ve: 2009. 03. 12.)
COSMEANU, Marius: Poszt kom mu nis ták, té pe lő dők és de mok ra ták, Pro vin cia

2000/5., 11. p.
De la „problema transilvană” la „problema europeană”, Altera 1998/9.,

103–121. p.
DOBRESCU, Caius: Dél ke let-Eu ró pa új ra fo gal ma zá sa (2.), Pro vin cia 2002/1.,

13. p.
DOBRESCU, Caius: Mi ért nem sza bad ér tel mez nünk a leg utób bi vá lasz tá sok

ered mé nye it?, Pro vin cia 2000/8., 3. p.
ELAZAR, Daniel J.: De la etatism la federalism – o schimbare de paradigmă,

Altera 1997/6., 22–35. p.
ENACHE, Smaranda: Regionalizmus és in teg rá ció, Pro vin cia 2001/6., 1. p.
FATI, Sabina: Meg vál toz tat ha tó-e Dél ke let-Eu ró pa, vagy sem?, Pro vin cia 2002/2.,

7. p.
FATI, Sabina: A cent ra lis ta ha gyo mány, Pro vin cia 2000/2., 5. p.
FATI, Sabina: Az er dé lyi re gi o ná lis párt a PDSR se gít sé ge len ne, Pro vin cia

2000/7., 3. p.
Fo ru mul central-european de regionalizare şi integrare, Altera 2004/24.,

113–158. p.
GRANCEA, Mihaela: Etnokulturális szte re o tí pi ák a his to ri og rá fi á ban, Pro vin cia

2001/3., 6. p.
GRÚBER Kár oly: Regionalizmus, nem zet ál la mok, eu ró pai in teg rá ció: ke let-kö -

zép- és nyu gat-eu ró pai táv la tok. In: Eu ró pai iden ti tá sok: ré gió, nem zet, in teg rá -
ció, Pro Minoritate – Osiris, Bu da pest, 2002, 34–56. p.

HAJDÚ-FARKAS Zol tán: A nyi tott et ni kai ka lit ka, avagy Er dély „ere den dő bű ne”,
Pro vin cia 2000/7., 8–9. p.

HÉRAUD, Guy: Federalismul, Altera 1997/6., 7–21. p.
HOR VÁTH Gyu la: Studiu comparativ privind politicile regionale ale Ungariei,

Bulgariei şi României, Altera 2003/22–23., 36–65. p.
HUNTINGTON, Samuel P.: A ci vi li zá ci ók ös  sze csa pá sa és a vi lág rend át ala ku lá sa, Eu -

ró pa Ki adó, Bu da pest, 1998.
Identitatea transilvană – o „naţiune de voinţă?”, Altera 2003/20–21., 236–262. p.
K. LEN GYEL Zsolt: A ko rai transz szil va niz mus Ro má nia-ké pé ről. In: A komp ro -

mis  szum ke re sé se, Pro-Print Könyv ki adó, Csík sze re da, 2007, 109–150. p.

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 101



102 Miklósné Zakar Andrea

KÁN TOR Zol tán: A Me mo ran dum, a nem zet és az ál lam, Pro vin cia 2002/3–4.,
5. p.

KÁN TOR Zol tán: A konszociáció Er dély ben. Fo lya ma tok és mo del lek, Pro vin cia
2001/4., 7. p.

KÁN TOR Zol tán: Az iden ti tás kap csán, Pro vin cia 2001/11., 15. p.
KOLUMBÁN Gá bor: România într-o „Europă a regiunilor”, Altera 1998/9.,

86–102. p. 
LÉVY, Jacques: Ver ti ká lis és ho ri zon tá lis föderalitás, Pro vin cia 2001/3., 14. p.
LIJPHART, Arend: Democracy in Plural Societies, Yale University Press, New

Haven, 1977.
LUCACIU, Mihai: Tony Blair szem ben a „re ak ci ó val”: a skót devolúció ese te, Pro -

vin cia 2002/5., 14. p.
Me mo ran dum către Statul romăn al credincioşilor greco-catolici din România

şi din întreaga lume, Altera 2002/19. (Regionalizare în Europa Centrală şi de
Est), 120-149. p.

Mit aka runk?, Pro vin cia 2000/1., 1. p.
MITU, Sorin: Il lú zi ók és va ló ság Er dély ben, Be szé lő 1998/9., 44–52. p.
MOL NÁR Gusz táv: A sváj ci mo dell től az er dé lyi mo del lig, Pro vin cia 2002/6–7.,

1. p.
MOL NÁR Gusz táv: Mi, er dé lyi ek, Pro vin cia 2001/1–2., 1–2. p. 
MOL NÁR Gusz táv: A stá tus tör vény és az er dé lyi kon tex tus, Pro vin cia 2001/5.,

8–9. p.
MOL NÁR Gusz táv: „Premodern” provicia, Pro vin cia 2000/1., 1. p.
MOL NÁR Gusz táv: Pol gá ri regionalizmus I., Pro vin cia 2000/2., <http://

www.pro vin cia.ro/mindex.html> (le tölt ve: 2009. 01. 20.)
MOL NÁR Gusz táv: Oximoron, Pro vin cia 2000/4., 12. p.
MOL NÁR Gusz táv: Kö zép-Eu ró pa a fö de ra liz mus és a ka taszt ró fa kö zött, Pro -

vin cia 2000/5., 1–2. p.
MOL NÁR Gusz táv: A konszociációs de mok rá cia esé lyei Er dély ben, Pro vin cia

2000/6., 1–2. p.
MOL NÁR Gusz táv: Az er dé lyi kér dés, Ma gyar Ki sebb ség 1997/3–4., 208–232. p.
PAN, Christoph: Ti ro lul de Sud, Altera 2003/22–23., 173–181. p.
PECICAN, Ovidiu: Ho gyan ta ka rít ják el a ha vat?, Pro vin cia 2002/1., 3. p.
PECICAN, Ovidiu: Transzetnikus párt vagy pol gá ri fó rum?, Pro vin cia 2000/6.,

6. p.
PECICAN, Ovidiu: Pro vin ci á lis po lé mi ák, Pro vin cia 2000/8., 7. p.
POLEDNA, Ru dolf: Transilvania, descriere generală. In: POLEDNA, Rudolf –

RUEGG, François – RUS, Călin (szerk.): Interculturalitatea. Cercetari şi perspec-
tive ro mâ neşti, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2002, 158–162. p. 

Ro má nia föderalizálását ja va so lom, Pro vin cia 2002/5., 8. p.
România într-o Europă a regiunilor, Altera 1999/12., 84–107. p.
SĂSĂRMAN, Gheorghe: Fö de ra liz mus és regionalizálás, Pro vin cia 2002/3–4., 4. p.

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 102



103„Az erdélyiség újraszemantizálása”

SCHÖPFLIN György: Kö zép-Eu ró pa: fe le más modernitás?, Pro vin cia 2001/4.,
10. p.

SCHÖPFLIN György: Dél ke let-Eu ró pa fo gal má nak meg ha tá ro zá sa, Pro vin cia
2001/8–9., 10. p.

SCHÖPFLIN György: Raţiune, identitate şi putere, Altera 1999/11., 88–110. p.
SE RES, Alexandru: A föderalizálás utó pi á ja és az iden ti tás vál sá gok, Pro vin cia

2001/12., 2. p.
SODA, Antonio – CERULLI PIRELLI, Vincenzo: A ver seny ké pes de mok rá cia, Pro -

vin cia 2002/2., 9. p.
ŞTEF, Traian: Az olasz regionalizmus, Pro vin cia 2002/2., 5. p. 
ŞTEF, Traian: De cent ra li zá ció reductio ad absurdum mód ra, Pro vin cia 2002/

3–4., 2. p.
ŞTEF, Traian: Egy fej fok hagy ma, Pro vin cia 2002/8–9., 1. p.
ŞTEF, Traian: A fel té te les ref le xek és a sza bad gon dol ko dás vi tá ja, Pro vin cia

2002/1., 4–5. p.
ŞTEF, Traian: „Hasz nált” ro mán ér tel mi sé gi ek, Pro vin cia 2001/12., 2. p.
ŞTEF, Traian: A mi pro vin ci ánk, Pro vin cia 2000/1. <http://www.pro vin cia.ro/

mindex.html> (le tölt ve: 2008. 02. 05.)
ŞTEF, Traian: A di ver zió és a bal ol dal ra di ka li zá ló dá sa kö zött, Pro vin cia 2000/8.,

2. p.
SZÁSZ Alpár Zol tán: A de mok rá cia mo dell jei Ro má ni á ban – esé lyek és re a li tá -

sok, Pro vin cia 2001/3., 4–5. p.
SZOKOLY Elek: A ki rály mez te len… de nem szá mít, Pro vin cia 2002/1., 6–7. p.
SZOKOLY Elek: E pur’ si muove. Vé dő be széd a „nem lé te ző” pro vin ci á ért, Pro -

vin cia 2000/7., 7. p.
SZOKOLY Elek: „Chestiunea transilvană” între misie, melancolie şi realitate, Al -

tera 1999/11., 194–213. p.
SZŰCS Je nő: Váz lat Eu ró pa há rom tör té ne ti ré gi ó já ról, Mag ve tő Ki adó, Bu da pest,

1983.
TONK Sán dor: Az elem zés hi á nya, Pro vin cia 2001/3., 11. p.
Új public space meg te rem té sé ről van szó – Be szél ge tés Mol nár Gusz táv val,

Pro vin cia 2000/5., 10–11. p.
VIGHI, Daniel: Me mo ran dum – a tör té ne lem től a pszi cho ló gi á ig, Pro vin cia

2002/1., 4. p.
VIGHI, Daniel: A regionalitás meg ha tá ro zá sa i nak kér dés kö re, Pro vin cia 2002/

3–4., 5–6. p.
VIGHI, Daniel: Egy al ter na tív po li ti kai konst ruk ció né hány alap ve tő kér dé se,

Pro vin cia 2000/8., 1. p.
VLAD, Alexandru: Ret te gés a fö de ra liz mus tól, Pro vin cia 2002/1., 2. p.
VOGEL Sán dor: A szász au to nó mia Er dély ben, Pro vin cia 2002/2., 11–12. p.
ZUB, Alexandru: A de cent ra li zá ció im pe ra tí vu sza, Pro vin cia 2000/2. <http://

www.pro vin cia.ro/mindex.html> (le tölt ve: 2008. 08. 12.)

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 103



104 Miklósné Zakar Andrea

Jegy ze tek

1 L. min de nekelőtt az 1990. már ci u si ma ros vá sár he lyi ese mé nye ket.
2 Az Altera 1995 és 2007 kö zött ne gyed éven te je lent meg, né ha ös  sze vont szá mok kal.

Az ös  sze vo ná sok fő leg az utol só évek ben vál tak szük ség sze rű vé, ami kor évi két szá -
mot tud tak meg je len tet ni. Enache as  szony el mon dá sa alap ján en nek oka a for rá sok
be szű kü lé se volt. Azok az ame ri kai, né met és hol land ala pít vá nyok, ame lyek ad dig
tá mo gat ták az Altera ki adá sát, Ro má nia uni ós csat la ko zá sa után más or szá gok iránt
kezd tek el ér dek lőd ni.

3 Pél dá ul: Gabriel Andreescu, Bakk Mik lós, Alexandru Cistelecan, Ovidiu Pecican,
Sabina Fati, Szokoly Elek

4 BAKK Mik lós: A fö de ra liz mus ak tu a li tá sa, Ma gyar Ki sebb ség 1998/1., <http://
www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/in dex.php?action=cimek&lapid=8&cikk=
m980131.htm> (le tölt ve 2009. 10. 10.)

5 Andreescu el lo pott tás ká já tól Constantinescuig… Bu ka res ti Nyi lat ko zat is lesz, Bi ha ri
Nap ló 1990. jú ni us 29. <http://www.hhrf.org/biharinaplo/99jun/bn90629.htm> (le -
tölt ve 2010. 01. 11.)

6 Grupul pentru Dialog Social.
7 Bakk Mik lós sal ké szült in ter jú.
8 A Li mes-kör egy ma gyar ér tel mi sé gi cso port, mely 1985 nya ra és 1987 feb ru ár ja kö -

zött „underground” mó don igye ke zett vá la szo kat ke res ni a tér ség, az or szág és a ma -
gyar ki sebb ség jö vő jét il le tő en. A jö vőt a plu ra liz mus ban, a de mok rá ci á ban és a jog ál -
la mi ság ban ke res ve, hi szen ak kor a rend szer vál tás előtt ezek a kér dé sek vol tak ak tu -
á li sak és egy ben még for ra dal mi ak. A ta gok er dé lyi ér tel mi sé gi ek: Ágos ton Vil mos,
Ba lázs Sán dor, Bí ró Bé la, Bí ró Gás pár, Fá bi án Er nő, Cs. Gyímesi Éva, Lőrincz Csa ba,
Mol nár Gusz táv, Salat Le ven te, Szil ágyi N. Sán dor, Vekov Kár oly.

9 Új public space meg te rem té sé ről van szó – Be szél ge tés Mol nár Gusz táv val, Pro vin cia
2000/5., 10–11. p.; MOL NÁR Gusz táv: A konszociációs de mok rá cia esé lyei Er dély ben,
Pro vin cia 2000/6., 1–2. p.

10 Bakk Mik lós sal ké szült in ter jú.
11 2002 nya ra után a fo lyó irat több nyi re for rás hi ány okán szűnt meg (in ter jú: Ovidiu

Pecican, Alexandru Cistelecan, Bakk Mik lós, Kán tor Zol tán).
12 CISTELECAN, Alexandru: Pro vin cia minima – az er dé lyi ség ke re sé sé ben, Pro vin cia

2001/4., 1. p.
13 BAKK Mik lós: Az ere det től a kez de tig, Pro vin cia 2000/7., 7. p.
14 Mit aka runk?, Pro vin cia 2000/1., 1. p.
15 ŞTEF, Traian: A mi pro vin ci ánk, Pro vin cia 2000/1. <http://www.pro vin cia.ro/mindex.

html> (le tölt ve: 2008. 02. 05.)
16 Mit aka runk?, i.m., 1. p.
17 CISTELECAN, Alexandru: Szó nok lat Er dé lyért, Pro vin cia 2000/3., 1. p.
18 PECICAN, Ovidiu: Transzetnikus párt vagy pol gá ri fó rum?, Pro vin cia 2000/6., 6. p.
19 PECICAN, Ovidiu: Pro vin ci á lis po lé mi ák, Pro vin cia 2000/8., 7. p.

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 104



105„Az erdélyiség újraszemantizálása”

20 MOL NÁR Gusz táv: Oximoron, Pro vin cia 2000/4., 12. p.
21 Új public space…, i.m., 10. p.
22 L. SZŰCS Je nő: Váz lat Eu ró pa há rom tör té ne ti ré gi ó já ról, Mag ve tő Ki adó, Bu da pest, 1983.
23 L. HUNTINGTON, Samuel P.: A ci vi li zá ci ók ös  sze csa pá sa és a vi lág rend át ala ku lá sa, Eu ró pa

Ki adó, Bu da pest, 1998.
24 MOL NÁR Gusz táv: Az er dé lyi kér dés, Ma gyar Ki sebb ség, 1997/3–4., 208–232. p. (Az

Altera egy év vel ké sőbb le köz li a 8. szám ban.)
25 De la „problema transilvană” la „problema europeană”, Altera 1998/9., 103–121. p.
26 A Pro vin cia fo lyó irat meg szű né se utá ni idő szak ban tar tott fó ru mo kon ez a kér dés új -

ból fel me rül. L. Fo ru mul central-european de regionalizare şi integrare, Altera 2004/
24., 113–158. p.

27 Mol nár Gusz táv Lévy: Europe. Une géographie cí mű, 1997-ben, Pá rizs ban meg je lent
mun ká ját dol goz ta fel – L. MOLNÁR Gusz táv: Kö zép-Eu ró pa a fö de ra liz mus és a ka -
taszt ró fa kö zött, Pro vin cia 2000/5., 1–2. p.

28 Uo., 2. p.
29 Nagy Pé ter ural ko dá sa, a Romanov-dinasztia nyu ga ti ori en tá ci ó ja, a fel vi lá go so dás, a

nagy fran cia for ra da lom, a na pó le o ni há bo rúk, a szent-szö vet sé gi rend szer ki ala ku lá -
sa és meg szi lár du lá sa ezen kor szak mér föld kö vei.

30 MOL NÁR: Kö zép-Eu ró pa a fö de ra liz mus…, 2. p.
31 SCHÖPFLIN György: Dél ke let-Eu ró pa fo gal má nak meg ha tá ro zá sa, Pro vin cia 2001/8–9.,

10. p.
32 FATI, Sabina: Meg vál toz tat ha tó-e Dél ke let-Eu ró pa, vagy sem?, Pro vin cia 2002/2.,

7. p.
33 DOBRESCU, Caius: Dél ke let-Eu ró pa új ra fo gal ma zá sa (2.), Pro vin cia 2002/1., 13. p.
34 MOL NÁR: Kö zép-Eu ró pa a fö de ra liz mus…, 2. p.
35 SHÖPFLIN György: Kö zép-Eu ró pa: fe le más modernitás?, Pro vin cia 2001/4., 10. p.
36 Az er dé lyi szász au to nó mi á ról rész le te sen ír Vogel Sán dor, mely írást a Pro vin cia le -

köz li, és amely ben a szer ző ki eme li, hogy ez a sa já tos jog szo kás, amel  lyel a szá szok
bír tak, és amely rész le te i ben még min dig él Er dély ben, ta nul sá gul szol gál hat a regio -
nalista és au to nó mia-el kép ze lé sek szá má ra. L. VOGEL Sán dor: A szász au to nó mia Er -
dély ben, Pro vin cia 2002/2., 11–12. p.

37 MOL NÁR Gusz táv: „Premodern” provicia, Pro vin cia 2000/1., 1. p.
38 COSMEANU, Marius: Min den na pi azo nos ság tu da tunk, Pro vin cia, 2000/1. <http://

www.pro vin cia.ro/mindex.html> (le tölt ve: 2009. 03. 12.)
39 SCHÖPFLIN György: Raţiune, identitate şi putere, Altera 1999/11., 88–110. p.
40 BAKK: Az ere det től…
41 Uo., 7. p.
42 Uo.
43 Uo.
44 CISTELECAN, Alexandru: Pro vin cia ratată, Altera 1998/9., 77–85. p. (Ere de ti leg 1993-

ban je lent meg a Gazeta de Mureş cí mű fo lyó irat ban, ame lyet a Pro Eu ró pa Li ga adott
ki.)

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 105



106 Miklósné Zakar Andrea

45 TONK Sán dor: Az elem zés hi á nya, Pro vin cia 2001/3., 11. p.
46 POLEDNA, Ru dolf: Transilvania, descriere generală. In: POLEDNA, Rudolf – RUEGG,

Fran çois – RUS, Călin (szerk.): Interculturalitatea. Cercetari şi perspective româneşti, Presa
Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2002, 158–162. p. Ezen ta nul má nyá ban Poledna
fel hív ja a fi gyel met ar ra, hogy 1850-ben az Er dély ese té ben tör tént nép szám lá lás kor
még kü lön szá mol ták az er dé lyi ma gya ro kat és szé ke lye ket, va la mint a né me te ket és
szá szo kat. Ezek a meg kü lön böz te té sek az egyes nem ze ti sé gek kö zött is ár nya la to kat
ké pez tek. Így az et ni kai kép Er dély ben még komp le xebb min tát szol gál ta tott a 19.
szá zad ban.

47 L. CISTELECAN, Alexandru: A gö rög ka to li ciz mus a ro má nok nál, Pro vin cia 2001/8–9., 1.
p. és CISTELECAN, Alexandru: De ce un Me mo ran dum?, Altera 2002/19. (Regio nalizare
în Europa Centrală şi de Est), 118–119. p.

48 CISTELECAN: A gö rög ka to li ciz mus…, 1. p.
49 Uo.
50 Er re utal CISTELECAN, Alexandru: Két kul tu rá lis fa bu la, Pro vin cia 2001/3., 16. p.
51 Me mo ran dum către Statul romăn al credincioşilor greco-catolici din România şi din

întreaga lume, Altera 2002/19. (Regionalizare în Europa Centrală şi de Est), 120–149. p.
52 Az alá írók ro má ni ai és kül föld ön élő gö rög ka to li kus hí vek, akik a do ku men tu mot

an gol és fran cia nyelv re le for dít va töb bek kö zött el jut tat ták min den ro mán kon zu lá -
tus ra és kö vet ség re, az Eu ró pai Uni ó hoz, az Eu ró pa Ta nács hoz, a NATO-hoz, a pá pá -
hoz, az eu ró pai ál la mok kor má nya i hoz, az Egye sült Ál la mok és Ka na da kor má nya i -
hoz, az ame ri kai Kong res  szus hoz és az Amnesty International szer ve zet hez.

53 L. CISTELECAN: De ce un Me mo ran dum?
54 CISTELECAN: Szó nok lat Er dé lyért…, 1. p.
55 PECICAN: Transzetnikus párt vagy…, 6. p.
56 SZOKOLY Elek: E pur’ si muove. Vé dő be széd a „nem lé te ző” pro vin ci á ért, Pro vin cia

2000/7., 7. p.
57 COSMEANU, Marius: Poszt kom mu nis ták, té pe lő dők és de mok ra ták, Pro vin cia 2000/5.,

11. p.
58 GRANCEA, Mihaela: Etnokulturális szte re o tí pi ák a his to ri og rá fi á ban, Pro vin cia 2001/3.,

6. p.
59 SE RES Alexandru: A föderalizálás utó pi á ja és az iden ti tás vál sá gok, Pro vin cia 2001/12.,

2. p.
60 KÁN TOR Zol tán: Az iden ti tás kap csán, Pro vin cia 2001/11., 15. p.
61 HAJDÚ-FARKAS Zol tán: A nyi tott et ni kai ka lit ka, avagy Er dély „ere den dő bű ne”, Pro -

vin cia 2000/7., 8–9. p.
62 SZOKOLY Elek: „Chestiunea transilvană” între misie, melancolie şi realitate, Altera

1999/11., 194–213. p.
63 A transzetnikus iden ti tás kér dé se a Pro vin cia fo lyó irat meg szű né se utá ni idő szak ban

tar tott egyik fó ru mon is fel buk kan. L. Fo ru mul central-european de regionalizare şi
integrare, Altera 2004/24., 113–158. p.

64 KÁN TOR Zol tán: A Me mo ran dum, a nem zet és az ál lam, Pro vin cia 2002/3–4., 5. p.

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 106



107„Az erdélyiség újraszemantizálása”

65 ÁGOS TON Vil mos: Az er dé lyi ket tős tu dat, Pro vin cia 2000/1., 11. p.
66 A Me mo ran dum szö ve ge és alá írói: Pro vin cia 2002/1., 2. p.
67 A Nyá ri Egye te met a Pro Eu ró pa Li ga Interkulturális Köz pont já nak egyik prog ram ja -

ként a Heinrich Böll Ala pít vány tá mo gat ta.
68 A be szél ge tés részt ve vői: Hor váth Ist ván (mo de rá tor) szo ci o ló gus, Wolfgang Witt -

stock, a Ro má ni ai Né me tek De mok ra ti kus Fó ru má nak kép vi se lő je, Alexandru Cis -
telecan, Marius Cosmeanu, Gabriel Andreescu, Bakk Mik lós, Szokoly Elek, Mol nár
Gusz táv.

69 Identitatea transilvană – o „naţiune de voinţă?”, Altera 2003/20–21., 236–262. p.
70 Wittstock be szá mol egy ér de kes fel mé rés ről is, ame lyet a né met or szá gi Münster

Egye te men vé gez tek 1990 után. A fel mé rés ben azt a „push-pull” ha tást igye kez tek fel -
tér ké pez ni, amely az er dé lyi né me tek Né met or szág ba va ló ki ván dor lá sát ered mé -
nyez te. A kér dés a kö vet ke ző kép pen fo gal ma zó dott meg: in kább a szü lő föld el ha gyá -
sát érez ték kény szer nek, vagy pe dig in kább az NSZK von ze re je ha tott rá juk. A fel mé -
rés ered mé nye egy ér tel mű en az lett, hogy több évi NSZK-be li tar tóz ko dás után a
meg kér de zet tek in kább NSZK von zó ha tá sát ad ták meg emig rá ci ó juk in do ka ként, és
ke vés bé az ott ho ni rossz kö rül mé nyek el ha gyá sá nak kény sze rét. L. Identitatea tran-
silvană…, 244. p.

71 L. MITU, Sorin: Il lú zi ók és va ló ság Er dély ben, Be szé lő 1998/9., 44–52. p.
72 L. SZOKOLY: „Chestiunea transilvană”…
73 MOL NÁR Gusz táv: Oximoron, Pro vin cia 2000/4., 12. p.
74 A sa já tos bán sá gi iden ti tás ról L. România într-o Europă a regiunilor, Altera 1999/12.,

84–107. p. (Marius Turda vé le mé nye a di a ló gus ban).
75 MOL NÁR: Kö zép-Eu ró pa a fö de ra liz mus…
76 MOL NÁR Gusz táv: A konszociációs de mok rá cia esé lyei Er dély ben, Pro vin cia 2000/6.,

1–2. p.
77 LIJPHART, Arend: Democracy in Plural Societies, Yale University Press, New Haven, 1977.
78 MOL NÁR: A konszociációs de mok rá cia…, 2. p.
79 MOL NÁR Gusz táv: Pol gá ri regionalizmus I., Pro vin cia 2000/2. <http://www. pro vin cia.

ro/mindex.html> (le tölt ve: 2009. 01. 20.)
80 L. K. LEN GYEL Zsolt: A ko rai transz szil va niz mus Ro má nia-ké pé ről. In: A komp ro misz -

szum ke re sé se, Pro-Print Könyv ki adó, Csík sze re da, 2007, 109–150. p.
81 BOR BÉLY Zsolt At ti la: Té ve dé sek tra gi ko mé di á ja, Pro vin cia 2001/4., 6. p.
82 PECICAN, Ovidiu: Transzetnikus párt vagy pol gá ri fó rum?, Pro vin cia 2000/6., 6. p.
83 Ez a párt a Nem ze ti Meg men té si Front ból ala kult 1993-ban, és lé nye gé ben a rend szer -

vál tás előt ti po li ti kai erők utód párt ja ként ér tel mez he tő.
84 FATI, Sabina: Az er dé lyi re gi o ná lis párt a PDSR se gít sé ge len ne, Pro vin cia 2000/7.,

3. p.
85 VIGHI, Daniel: Egy al ter na tív po li ti kai konst ruk ció né hány alap ve tő kér dé se, Pro vin cia

2000/8., 1. p.
86 Lijphart 1984-ben meg je lent mű ve: Democracies. Patterns of Majoritarian and Con sen sus

Government in Twenty-one Countries.

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 107



108 Miklósné Zakar Andrea

87 ANDREESCU, Gabriel: Az RMDSZ kor má nyon ma ra dá sa je len te né a ro mán konszen-
zuális de mok rá cia el ső sza ka szát?, Pro vin cia 2000/7., 2–3. p.

88 BAKK Mik lós: Az ere det től a kez de tig, Pro vin cia 2000/7., 7. p
89 ŞTEF, Traian: A di ver zió és a bal ol dal ra di ka li zá ló dá sa kö zött, Pro vin cia 2000/8.,

2. p.
90 Uo.
91 DOBRESCU, Caius: Mi ért nem sza bad ér tel mez nünk a leg utób bi vá lasz tá sok ered mé -

nye it?, Pro vin cia 2000/8., 3. p.
92 Uo.
93 SZÁSZ Alpár Zol tán: A de mok rá cia mo dell jei Ro má ni á ban – esé lyek és re a li tá sok, Pro -

vin cia 2001/3., 4–5. p.
94 KÁN TOR Zol tán: A konszociáció Er dély ben. Fo lya ma tok és mo del lek, Pro vin cia

2001/4., 7. p.
95 MOL NÁR Gusz táv: Mi, er dé lyi ek, Pro vin cia 2001/1–2., 1–2. p. Ezen írá sá ban Mol nár ki -

eme li Dobrescu vé le mé nyét, mi sze rint a ro mán és ma gyar vé le mé nyek kö ze led tek,
de a ro má nok egy cso port ját (köz tük szer kesz tő tár sát, Ovidiu Pecicant) me lan ko li -
kus nak tart ja, mely ál la po tot az er dé lyi ro má nok ese té ben az 1918-as egye sü lé sig ve -
ze ti vis  sza.

96 MOL NÁR Gusz táv: A stá tus tör vény és az er dé lyi kon tex tus, Pro vin cia 2001/5., 8–9. p.
97 LÉVY, Jacques: Ver ti ká lis és ho ri zon tá lis föderalitás, Pro vin cia 2001/3., 14. p.
98 Uo.
99 VLAD, Alexandru: Ret te gés a fö de ra liz mus tól, Pro vin cia 2002/1., 2. p.
100 HÉRAUD, Guy: Federalismul, Altera 1997/6., 7–21. p.
101 ELAZAR, Daniel J.: De la etatism la federalism – o schimbare de paradigmă, Altera

1997/6., 22–35. p.
102 L. Ge or ge Kassimatis – P. Lazaratos, Gérard Marcou, Ralf Kleinfield – Theo A. Too -

nen, Jean-Jacques Furer, An na Bull írá sa it.
103 L. VLAD, Alexandru i.m.; SĂSĂRMAN, Gheorghe: Fö de ra liz mus és regionalizálás, Pro -

vin cia 2002/3–4., 4. p.; ŞTEF, Traian: De cent ra li zá ció reductio ad absurdum mód ra,
Pro vin cia, 2002/3–4., 2. p.; ŞTEF, Traian: Egy fej fok hagy ma, Pro vin cia 2002/8–9., 1. p.

104 In ter jú Petru Dumitru író val: Ro má nia föderalizálást ja va so lom cím mel, Pro vin cia
2002/5., 8. p.

105 VIGHI, Daniel: A regionalitás meg ha tá ro zá sa i nak kér dés kö re, Pro vin cia 2002/3–4.,
5–6. p.

106 ŞTEF: Egy fej fok hagy ma…, 1. p.
107 ŞTEF, Traian: Az olasz regionalizmus, Pro vin cia 2002/2., 5. p. Putman ta nul má nyá nak

cí me: Ho gyan mű kö dik a de mok rá cia: a mo dern Olasz or szág pol gá ri ha gyo má nyai. Ro má -
nul a Polirom ki adó nál je lent meg.

108 SODA, Antonio–CERULLI PIRELLI, Vincenzo: A ver seny ké pes de mok rá cia, Pro vin cia
2002/2., 9. p.

109 L. Pro vin cia 2002/2., 9–10. p.
110 PAN, Christoph: Ti ro lul de Sud, Altera 2003/22–23., 173–181. p.

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 108



109„Az erdélyiség újraszemantizálása”

111 MOL NÁR: Az er dé lyi kér dés…
112 A devolutív mo dell al kal ma zá sá ról Er dély kon tex tu sá ban L. még GRÚBER Kár oly:

Regionalizmus, nem zet ál la mok, eu ró pai in teg rá ció: ke let-kö zép- és nyu gat-eu ró pai
táv la tok. In: Eu ró pai iden ti tá sok: ré gió, nem zet, in teg rá ció, Pro Minoritate – Osiris, Bu da -
pest, 2002, 34–56. p.

113 LUCACIU, Mihai: Tony Blair szem ben a „re ak ci ó val”: a skót devolúció ese te, Pro vin cia
2002/5., 14. p.

114 Uo.
115 CAPELLE-POGĂCEANU, Antonela: Ész re vé te lek Mol nár Gusz táv Az er dé lyi kér dés c. ta nul -

má nya kap csán, Ma gyar Ki sebb ség 1998/1. <http://www.hhrf.org/magyarkisebbseg/
9801/m980108.htm> (le tölt ve: 2008. 10. 23.)

116 „Mi lyen ré gi ót aka runk?” II., Pro vin cia 2002/6–7., 6–7. p. Az Egye sült Nem ze tek Ide -
ig le nes Ko szo vói Igaz ga tá si Mis  szi ó ja ál tal ké szí tett Az ide ig le nes ön kor mány zat al kot -
má nyos ke re te el ne ve zé sű do ku men tu mot a Pro vin cia le köz li a 2002/8–9-es utol só szá -
má ban (12–13. p.).

117 Pleşu vé le mé nyét idé zi MOL NÁR Gusz táv: A sváj ci mo dell től az er dé lyi mo del lig, Pro -
vin cia 2002/6–7., 1. p.

118 ENACHE, Smaranda: Regionalizmus és in teg rá ció, Pro vin cia 2001/6., 1. p.; FATI, Sabina:
A cent ra lis ta ha gyo mány, Pro vin cia 2000/2., 5. p.; ŞTEF, Traian: De cent ra li zá ció reduc-
tio ad absurdum mód ra, Pro vin cia 2002/3–4., 2. p.

119 ENACHE i.m., 1. p.
120 ZUB, Alexandru: A de cent ra li zá ció im pe ra tí vu sza, Pro vin cia 2000/2. <http://www.

pro vin cia.ro/mindex.html> (le tölt ve: 2009. 04. 03.); BUDUCA, Ioan: Föderali zá lás vagy
te rü le ti új já szer ve zés, Pro vin cia 2000/2. sz. <http://www.pro vin cia.ro/mindex.
html> (le tölt ve: 2009. 04. 03.); BAKK Mik lós: Elo dá zott mo dell-vi ták, Pro vin cia 2000/2.
< http://www.pro vin cia.ro/mindex.html > (le tölt ve: 2009. 04. 03.); FATI, Sabina: A
cent ra lis ta ha gyo mány, Pro vin cia 2000/2., 5. p. 

121 KOLUMBÁN Gá bor: România într-o „Europă a regiunilor”, Altera 1998/9., 86–102. p.
(Az írás az 1998-as ré gió fej lesz tés ről szó ló tör vény meg sza va zás előtt szü le tett.)

122 HOR VÁTH Gyu la: Studiu comparativ privind politicile regionale ale Ungariei, Bul -
gariei şi României, Altera 2003/22–23., 36–65. p.

123 BAKK Mik lós: Lé lek és terv, Pro vin cia 2002/1., 1. p.
124 A Me mo ran dum szö ve ge és alá írói, 2. p.
125 KÁN TOR Zol tán: A konszociáció Er dély ben. Fo lya ma tok és mo del lek, Pro vin cia

2001/4., 7. p.
126 A Me mo ran dum szö ve ge és alá írói…, 2. p. A Me mo ran du mot ti zen hár man ír ták alá

(An tik Sán dor, Ágos ton Hu gó, Bakk Mik lós, Mircea Boari, Alexandru Cistelecan,
Marius Cosmeanu, Caius Dobrescu, Hadházy Zsu zsa, Mol nár Gusz táv, Ovidiu
Pecican, Szokoly Elek, Traian Ştef, Daniel Vighi), de en nél sok kal töb ben csat la koz -
tak ké sőbb hoz zá.

127 Mol nár Gusz táv sza vai: Mi lyen ré gi ót aka runk?, 6. p.
128 Uo.

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 109



110 Miklósné Zakar Andrea

129 L. ŞTEF, Traian: „Hasz nált” ro mán ér tel mi sé gi ek, Pro vin cia 2001/12., 2. p.
130 L. PECICAN, Ovidiu: Ho gyan ta ka rít ják el a ha vat, Pro vin cia 2002/1., 3. p.; BAKK Mik -

lós: Lé lek és terv, Pro vin cia, 2002/1., 1. p.; VIGHI, Daniel: Me mo ran dum – a tör té ne -
lem től a pszi cho ló gi á ig, Pro vin cia 2002/1., 4. p.; ŞTEF, Traian: A fel té te les ref le xek és a
sza bad gon dol ko dás vi tá ja, Pro vin cia 2002/1., 4–5. p.; SZOKOLY Elek: A ki rály mez te -
len… de nem szá mít, Pro vin cia 2002/1., 6–7. p.

131 PECICAN: Ho gyan ta ka rít ják el a ha vat…, 3. p.
132 BAKK Mik lós: Az au to nó mia-ter vek két sza ka sza Er dély ben 1989 után, Ma gyar Ki sebb -

ség 2004/1–2., 39–60. p. (idé zet he lye 51. p.).

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 110




