Hol van a mi adatbankunk? Egy korszerű, a régit módszereiben meghaladó, túlszárnyaló Teleki Pál Intézetünk? Tudom, komputeres világban
élünk, maholnap egy falusi postahivatal sem lehet meg számítógép nélkül.
Elektronikailag tökéletesen felszerelt Teleki-intézetre gondolok. Mert a hajdani, az előd módszereiből sok minden elavult, kivéve a hozzáértést és nemzeti felelősségérzetet.
Mivel a magyar kisebbségek nem légüres térben élnek a Kárpát-medencében, hanem más népek mellett, más népekkel együtt, nekünk nem csak a
Székelyföld vagy Csallóköz magyar valóságát kell pontosan, értékelési szinten
ismernünk, hanem Moldva és Prága változásait, főszereplőit is. Mindazt és
mindazokat, ami és akik valamikor szerepet kaphatnak a magyar sors alakításában.
Egy mindenre kiterjedő, megbízható felismerést és további napi nyilvántartást mindarról, ami a Kárpát-medence magyarságával, elsősorban a kisebbségi társadalmakkal és azok kebelében történik, egy modern Teleki-intézetet
időszerű össznemzeti ügynek tartok, amely felül áll pártérdekeken, kormányprogramokon, személyeken, de még anyagi adottságokon is, mivel semmivé
válnak a pártérdekek, értelmetlenné a kormányprogramok, elbuknak a személyek és szétmállnak az anyagi adottságok, ha a Kárpát-medence egész magyarsága, többségben és kisebbségben egyaránt, nem tudja megőrizni és a
jövőre felkészíteni önmagát.

POMOGÁTS BÉLA

Erdély jelene és jövője
i.
A hetvenesztendős trianoni évforduló számvetésre késztet, és ennek a
számvetésnek mindenekelőtt arra kell irányulnia, hogy a kisebbségi sorsba taszított magyarság miként élte át a Trianon óta eltelt évtizedeket, s milyen
lehetőségekkel lép a Kelet-Közép-Európában most megnyíló korszakba. Mindazonáltal azt az igényt, hogy Erdély és az erdélyi magyarság ügyében az új
magyar kormányzatnak s tulajdonképpen az egész magyar társadalomnak valamilyen hosszabb távon érvényes és a gyakorlati politikában is alkalmazható
stratégiai elgondolást kell kialakítania, nem egyszerűen a történelmi számvetésre késztető trianoni évforduló vetette fel. A semmiképpen sem elfogadható
erdélyi magyar tapasztalatok következtében ez a követelmény már hosszabb
idő óta a nyilvánosság előtt is hangot kapott, s az erdélyi helyzetet érintő új
kormányzati stratégia már formálódni kezdett a „pártállami" időszak utolsó
éveiben. A korábbi hivatalos — és a teljes hallgatást, ezzel egyszersmind a
bukaresti elnyomás hallgatólagos tudomásulvételét, közvetetten támogatását
választó — politika csak ekkor mozdult meg, s vette kezdetét a realitások
számon tartása és az erdélyi magyarság ügyének szóvátétele mind a nemzetközi fórumokon, mind a magyar—román kétoldalú kapcsolatok kereteiben.
Az erdélyi magyarság - helyzete ugyanis nem pusztán a Ceau$escu-kor52

szak utolsó másfél évtizedében vált tarthatatlanná, hanem kisebb (fegyverszünetekkel mindig is az volt a trianoni rendezést követő hét évtized során.
A bukaresti kormányok politikája, egyszer az európai liberalizmus egy balkáni változatának leple mögött, másszor nyíltan diktatórikus eszközökkel,
mindig is arra irányult, hogy az első világháború után elért, korábban szinte
hihetetlennek tetsző területi nyereséget asszimilációs erőszakkal konszolidálja.
Ez a politika az erdélyi magyarság intézményeinek következetes leépítésével,
az ottani magyarság nemzeti identitása és kultúrája ellen irányuló támadásokkal és fondorlatokkal operált.
Most mégis a keserű emlékeket ébresztő trianoni évforduló sürgeti a
megfelelő erdélyi stratégia (vagy stratégiák) kidolgozását. Annál is inkább,
mert az erdélyi magyarságra, tekintettel a múlt esztendő karácsonyán végbement romániai átalakulásokra, új korszak köszöntött, és ugyancsak újra
kell értelmezni a magyar és a román nép egymás mellett élésének és együttműködésének lehetőségeit is. Lehetséges-e újratárgyalni Trianont? Erre a
kérdésre, ha az „újratárgyaláson" valamiféle szerződéses területi rendezést
értünk, minden bizonnyal elutasító választ kapunk.
Az európai politika, amelynek irányvonalát jelenleg is a másfél évtizeddel ezelőtt Helsinkiben megkötött megállapodások szabályozzák, határozottan
elzárkózni látszik az első, illetve a második világháború eredményeként létrejött „status quo" újratárgyalása elől. Habár ebben a tekintetben is igen látványos repedések mutatkoznak a megszokott térképen, éspedig nem csak a
szemünk láttára megtörténő német újraegyesülés vagy a balti államok bizonyára hamarosan bekövetkező függetlensége miatt, hanem a besszarábiai
(moldáviai) események következtében is, amelyek előbb-utóbb talán megváltoztatják az 1940-ben létrehozott és 1944-ben megerősített szovjet—román
határvonalat. Tehát a legkevésbé sem állíthatjuk, hogy minden úgy marad,
ahogy azt annak idején a Sztálin és Hitler, a Sztálin és Churchill vagy éppen
a Molotov és Benes, illetve a Visinszkij és Groza közötti egyezkedés annak
idején megszabta. A béketárgyalások eredményei mindenképpen „újratárgyalást" kívánnak, igaz, lehet, hogy nem a határvonalakat kell újratárgyalni, hanem az idegen kormányok hatalma alá kényszerített nemzeti kisebbségek
alkotmányos státusát, illetve az állami szuverenitásnak azt az elvét, amely
minden tekintetben a „nemzetállam" koncepciójának rendelődött alá, következésképp újra kell tárgyalni a közép- és kelet-európai államok és nemzetek
egymáshoz való viszonyát. Ennek a közép-európai „újratárgyalásnak" az igényében és távlatában kell kialakítanunk az Erdélyre vonatkozó politikai stratégiánkat is.
Erdély, pontosabban a román fennhatóság alá helyezett egykori magyarországi területek (tehát a történelmi Erdély mellett az egykori Partium, továbbá a Bánság keleti fele) államjogi helyzetének meghatározása egy régóta
ismert logikai rendszerben képzelhető el. Ezt a rendszert, pontosabban a rendszer logikai változatait legutóbb Rónai András 1989-ben megjelentetett Térképezett történelem című könyve rögzítette, ezért — az egyszerűség kedvéért
— én is az ő modelljét követem; hangsúlyozva, hogy csak logikai változatokról beszélek. Eszerint: 1. Erdély teljes egészében Magyarországhoz tartozik,
mint az első világháborús vereség előtt, Ebben az esetben biztosítani kell az
ott élő románok és más nemzeti kisebbségek teljes körű önkormányzatát. 2.
Erdély Románia birtokában marad. Ebben az esetben természetesen biztosí53

tani kell a magyar népesség önkormányzatát. 3. Erdély önálló állami státust
kap, s az erdélyi alkotmányosság biztosítja valamennyi ott élő nép szabad
fejlődését. 4. Erdély területét megosztják Magyarország és Románia között,
hasonlóan az 1940-es Második Bécsi Döntés rendelkezéséhez. (Ebben az esetben is lennének magyar, illetve román nemzeti kisebbségek mindkét ország
területén, tehát az intézményes kisebbségvédelem és a kisebbségi önkormányzat jogrendjének létrehozására továbbra is szükség lenne.) Rónai András,
illetve a két világháború között működő Államtudományi Intézet, mint ez a
hivatkozott könyvből is kitetszik, részletes terveket dolgozott ki mind a négy
(logikai) változat esetében. Ezek a tervezetek ma is figyelemre méltóak lehetnek, különösen az az elképzelés, amely az erdélyi belső rendezést -svájci mintára, kantonális rendszerben képzeli el.
2.

Az imént felvázolt logikai változatok közül az elmúlt hónapok során különösen az Erdély önállóságát tételező harmadik megoldás lett népszerű mind
a hazai, mind a nyugat-európai és amerikai magyar körökben. A svájci mintára berendezett, kantonális rendszerben működő szuverén erdélyi államiság
valóban nagy történelmi esélyt kínálna vagy kínált volna a terület sajátos
etnikai szerkezete következtében szinte megoldhatatlannak látszó erdélyi kérdés rendezésére. Ezt a kérdést ugyanis a történelmi tapasztalatok tanúsága
szerint nem képes megoldani sem a kizárólagos magyar, sem a kizárólagos
román nemzeti szuverenitás, legfeljebb a három erdélyi nemzet: a magyar, a
román és a német egyenrangúságának, egyenjogúságának elvére épülő „erdélyi szuverenitás".
A svájci mintára berendezett kantonális önkormányzatok rendszeréről beszéltem az imént, és az Alpok völgyeiben felépített többnemzetiségű kis ország ösztönző példája nem véletlenül jutott eszébe szinte mindenkinek: Jászi
Oszkártól Bajcsy-Zsilinszky Endréig, aki az „erdélyi kérdés" igazságos és tartós megoldásán gondolkodott. Erdély és Svájc a maguk tájföldrajzában és etnikai képeben valóban igen sok hasonlóságot mutatnak. A Kárpátok karéjában elterülő táj nem csak magas hegységei, havasi legelői és sebes folyói
következtében emlékeztet Svájcra, és nem csak a régi erdélyi városok: Brassó,
Nagyszeben, Segesvár hasonlít olyan svájci német kisvárosokra, mint, mondjuk, Solothurn, St. Gallen vagy Zug. Erdélyt más körülmények is arra a szerepre jelölték ki, hogy valóban amolyan „keleti Svájc" legyen. Területe két
és félszer akkora, mint az irigyelt nyugat-európai államé, lakóinak száma
nagyjából másfél millióval nagyobb: Svájcé körülbelül hat és fél millió, Erdélyé nyolcmillió. Köztudomású, hogy mindkét terület több nemzetiség, nyelv
és kultúra otthona, és ezeknek az etnikai közösségeknek az arányszámai is
igen hasonlítanak. Svájc lakosságának 65%-a német, 18,4%-a francia, 8,8%-a
olasz és 0,8%-a rétoromán. Erdélyben a következő arányszámokkal találkozunk: az 1977-ben rendezett utolsó hivatalos népszámlálás szerint az országrész lakosságának 70,9%-a román, 22%-a magyar, 4,3%-a német és 2,8%-a
más (szerb, ukrán, bolgár) nemzetiségű.
Ennek a népszámlálásnak az adatait azonban erősen megkérdőjelezi a
nemzetközi tudományos közvélemény: a román népszámlálások mindig pontatlanok voltak, és nincs okunk feltételezni, hogy éppen a Ceaujescu rendel54

kezéseí szerint elvégzett felmérés legyen hiteles. Az egyházi anyakönyvek és
felmérések adatainak figyelembevételével készült becslések értelmében a magyarság számarányát 22% helyett 27%-ban szokás megadni, a románság
számaránya ennélfogva viszont jóval kisebb, nem több, mint 65% (vagyis
annyi, mint a svájci németeké!). És akkor még nem vettük tekintetbe Románia alighanem legnagyobb etnikai kisebbségét: a cigányokat, akiknek számát
a becslések valahol 4 és 6 millió közé teszik: bizonyára Erdélyben is él közülük több százezer (ez a szám ugyancsak a románok létszámát és számarányát
csökkenti). Még nyilvánvalóbb az erdélyi nemzetiségek arányainak hasonlósága a svájci példához, ha a Trianont megelőző állapotokat tekintjük át. Az
1910-es utolsó hivatalos magyar népszámlálás szerint Erdély, pontosabban a
Romániának juttatott egykori magyar területek lakosságának 53,9%-a volt
román, 31,7%-a magyar, 10,6%-a német és 3,8%-a egyéb nemzetiségű. Ezek
az. adatok arra mutatnak, hogy az erdélyi magyarság eredeti arányszáma több
mint másfélszerese volt a svájci franciáknak az össznépességen belül kéyviselt
arányánál. Ez az adat arra is rávilágít, hogy a magyarság számaránya közel
hat évtized leforgása alatt (1910 és 1977 között) egyharmadával csökkent.
Ennek a Magyarországra történt kényszerű áttelepülések és menekülések, a
nemzeti kisebbségek erőszakos beolvasztására irányuló, az uralomváltozás óta
folyamatosan érvényesülő bukaresti politika, továbbá a regáti románok nagyméretű betelepítése (a kolonizáció) az okai.
Ha tehát Svájcot nem lehet, mint ahogy közismerten nem lehet egyetlen
etnikai csoport és kultúra által meghatározni, Erdélyt sem lehet. Svájcban
négy nép és művelődés él egymás mellett a legnagyobb szabadságban és
egyetértésben, és a svájci németeknek például sohasem jutna eszükbe, hogy
önmagukat tekintsék a konföderáció egyetlen államalkotó nemzetiségének, s
ezáltal elnyomják a nem német nemzetiségeket. Miért ne lehetne elfogadni
a svájcihoz egészen hasonló történelmi, etnikai és kulturális tényeket Erdély
esetében is? A kérdés persze szónoki; erre a szónoki kérdésre egyszer mégis
felelni kell. Méghozzá nem valamiféle etnokratikus, nacionalista és etatista
koncepció vagy mítosz nyomán, hanem a valóság figyelembevételével s az
európaiság követelményei szerint. Erre a valóságra, ezekre a követelményekre
figyelmeztetett a két világháború közötti erdélyi magyar irodalom. „Erdélyt
— állapította meg 1925-ben Szentimrei Jenő — nem lehet, nem szabad másként felfogni, mint népek és fajok keveredő medencéjének... kicsiben egy
egész nemzetközi társadalomnak". „Mind a három nemzet műveltsége —
mondta 1928-ban Kuncz Aladár — a történelmi fejlődés folyamán szoros
érintkezésben volt anyaországa kultúrájával... Erdélynek mind a három
kultúrája kimondottan nemzeti maradt, eredeti színeiből, népi vonatkozásaiból
mit sem engedett." „Ezer esztendő — fejtegette 1929-ben Kós Károly — nagy
idő még népek és kultúrák életében is, de ezer esztendő alatt Erdély földjén
egyik nép és egyik kultúra sem tudta és nem is akarta a másikat a maga
képére átformálni."
Mindez független attól, pontosabban függetlennek kellene lennie attól,
hogy Erdély aktuálisan milyen államkeretben él. A kelet-közép-európai határok és állami keretek, jól tudjuk, változékonyak. A történelemnek azonban
van egy olyan tanulsága is, amely szerint csak azok az államkeretek lehetnek
szilárdak, amelyek nem akadályozzák meg elemi jogaik és érdekeik érvényesítésében a bennük élő népeket, nemzeti kisebbségeket. Ha Románia valóban
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konszolidálni akarja az erdélyi helyzetet, s valóban európai mintájú demokráciát akar létrehozni határai között, mindenképpen el kell ismernie azt, hogy
Erdélyben több állam- és kultúraalkotó nép él. Vagyis teret kell engednie a
„keleti Svájc" gondolatának, és meg kell honosítania az etnikai közösségek és
kultúrák békés együttélésének, együttműködésének svájci gyakorlatát. Ez egyszersmind a román demokrácia, politikai modernizáció és európaiság történelmi vizsgája is lehet.
Jászi Oszkár máig alapvető munkája: A nemzeti államok kialakulása és
a nemzeti kérdés nyomán lehet tudni, hogy a különböző nemzetiségek összhangjának kialakítása Svájcban sem ment összeütközések nélkül. A francia
forradalomig a nem német népelemek az arisztokratikus szellemben fogant
német Eidgenossenschaft alattvalói voltak, s nem utolsósorban a francia fegyvereknek volt köszönhető, hogy polgárjogokhoz jutottak a francia, és később
az olasz nyelvű kantonok lakosai. A történelmi fejlődésnek: a többség józan
belátásának és a kisebbségek tudatos harcának kellett Svájcban is létrehoznia
azt a nemzetiségi, nyelvi és kulturális egyenjogúságot, amelyre ma oly sóvár
irigységgel tekintenek Kelet-Közép-Európa jogaikban korlátozott — többnyire
magyar — népkisebbségei.
3.
A három erdélyi nemzet egyenjogúságára alapozott rendezésnek és az
imént érintett „erdélyi szuverenitásnak" a létrehozására történtek kezdeményezések a távolabbi és közelebbi múítban egyaránt, így mind az 1867-es
kiegyezés előtt, mind az 1918-as román katonai megszállás után. Az Erdély
tényleges birtoklását megszerző nemzet: 1867-ben a magyar, 1918-ban a román azonban, saját szupremáciájának tudatában mindig megakadályozta Erdély saját államiságának kialakítását, s ezzel a terepet az egymással versengő
nemzeti érdekeknek engedte át. Igen rokonszenves gondolat volna az önálló
Erdély eszméje, s tulajdonképpen nem tartható lehetetlennek, hogy a történelem egyszer napirendre fogja tűzni ezt a nemzeti érdekeket kölcsönösen
egyeztetni képes államalakulatot. Most azonban aligha van gyakorlati lehetősége: az Erdélyben többségben élő románok nem adnák rá szavazatukat. Már
csak azért sem remélhető az, hogy az erdélyi románok egyetértsenek az önálló
Erdély gondolatával, mert az elmúlt évtizedek során, mondhatjuk, százezerszámra telepítettek be a Kárpátoktól nyugatra és északra regáti román tömegeket. Azok a jelentékeny különbségek, amelyek az erdélyi románokat korábban megkülönböztették havasalföldi és moldvai nyelvtestvéreiktől, mára szinte
már eltűntek, és az erdélyi román regionális tudat jóformán kiveszett. Habár
elképzelhető az is, hogy ezt a regionális tudatot ismét kifejlesztik bizonyos
események, így például a román görög katolikus egyház helyreállítása, amelynek kizárólag az erdélyi (és bánsági) területeken van bázisa, s talán Erdély
gyorsabb ütemű gazdasági fejlődése, szemben a Kárpátokon túli körzetek
erősebben balkáni típusú gazdálkodásával. Mindez azonban a jövő kérdései
közé tartozik.
Az erdélyi magyarság nemzeti identitásának fenntartása és önkormányzatának megalapozása érdekében éppen ezért a jelen helyzetben is hatékony
megoldást kell találni. Ez a megoldás a jelenben és a közeljövőben nemigen
lehet más, mint az erdélyi magyar autonómia — a fennálló román állam keretei között, Az erdélyi magyarság hét évtizedes története során többször is
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megfogalmazódott az a felismerés, hogy a hivatalos román nacionalizmussal
és az erőszakos asszimilációval szemben csakis a nemzetiségi autonómia széles
körű jogrendje és gyakorlati működése adhat védelmet. A kisebbségi autonómia eszméje több alkalommal, több elképzelésben is megjelent az idők során,
s talán azt is elmondhatjuk, hogy az erdélyi magyar politikai hagyománynak
ez az autonómia-gondolat is szerves része lett. A történelmi Magyarország
utolsó óráiban — Jászi Oszkár és a román nemzeti komité vezetőinek aradi
tárgyalásain — a román fél jogilag megalapozott autonómiát ígért Erdély nem
román népeinek. A nemzeti autonómiák intézményes kialakítását kívánta az
az 1918. december 22-én Kolozsvárott összehívott nagyszabású népgyűlés is,
amely alig néhány nappal a gyulafehérvári román nemzeti gyűlés megrendezése után, de már a bevonuló román hadsereg fegyvereinek árnyékában
próbált rendelkezni az erdélyi magyarság jövendő sorsa felől. Erdély sorsát
végül azonban a fegyverek döntötték el, és ezt a döntést szentesítette a
trianoni szerződés.
Az erdélyi magyar önkormányzat eszméje ezzel azonban nem került le
teljes mértékben a napirendről. A kisebbségi keretek között berendezkedő
magyarság — legalábbis a tízes évek végén, a húszas évek elején — több
alkalommal kinyilvánította azt a meggyőződését, hogy anyanyelvi kultúrájának fenntartását és a román néppel kialakítandó együttműködését csakis a
kulturális autonómia jogrendje alapozhatja meg. Az erdélyi magyar kisebbség közjogi helyzetét és nemzetiségpolitikai törekvéseit elvben az egyesülést
kimondó Gyulafehérvári Határozatok, illetve a párizsi békeszerződéseket kiegészítő kisebbségi megállapodások szabták meg. A Határozatok harmadik
szakasza a következőképpen rögzítette az erdélyi- nem román népek nemzeti
jogait: „Teljes nemzeti szabadság az összes együttlakó népeknek. Minden
nép oktatása, közigazgatása és igazságszolgáltatása saját anyanyelvén történik,
az illető nép köréből származó egyének által. Minden nép képviseleti jogot
kap az ország törvényhozói és kormányzói testületeiben számarányának megfelelően." Bizonyos mértékig a nemzetiségi önkormányzat elvét alkalmazta a
román kormány által 1919. december 9-én Párizsban aláírt kisebbségi szerződés („Traité entre les principales puissances alliées et associées et la Roumanie") is, amely nyolcadik cikkelyében a következőket mondta ki: „Egyetlen
román állampolgár sem korlátozható bármely nyelv szabad használatában a
magán- vagy üzleti forgalomban, a vallási életben, a sajtó útján történő
vagy bármilyen közzététel terén vagy a nyilvános gyűléseken." A tizenegyedik cikkely pedig az alábbi — a kisebbségek szabad nemzeti fejlődésére lehetőséget adó — rendelkezést tartalmazza: „Románia hozzájárul ahhoz, hogy az
erdélyi székely és szász közületeknek a román Állam ellenőrzése mellett, vallási és tanügyi kérdésekben helyi önkormányzatot engedélyezzen."
Ezek a határozatok és rendelkezések a nemzeti kérdés megoldásának bizonyos távlatát jelölték meg, megvalósításukra azonban sohasem került sor.
A román kormány elzárkózott a Gyulafehérvári Határozatok alkotmánytörvénybe iktatása és teljes érvényesítése elől, és a párizsi szerződést is csupán
a nagyhatalmak nyomásának engedve írta alá. Az 1923. évi román alkotmány
sem vette figyelembe a nemzeti kisebbségek számára korábban kilátásba helyezett önkormányzatot, s csupán „faji, nyelvi vagy vallási különbségekre való
tekintet nélkül" egyenlő állampolgári jogokat élvező románokról beszélt. A
román közjogi gondolkodás és nemzetiségpolitikai gyakorlat ugyanúgy a „po57

litikai nemzet" etatista ideológiájára épült, mint az a kiegyezés utáni magyar
nemzetiségi politika, amelyet különben a legszigorúbban elítélt, s amelynek a
kisebbségi nemzeteket elnyomó tevékenységére a békekonferencián teljes sikerrel hivatkozott. A politikai gyakorlatban mindazonáltal érezhető változások mutatkoztak: a századforduló asszimilációra törekvő magyar nemzetiségi
politikájának erőteljesebb érvényesülését a korszak általános politikai liberalizmusa enyhítette, az első világháború után viszont a liberális megfontolások sokat veszítettek erejükből, s az oligarchikus jellegű elnyomás és a balkáni jellegű korrupció hagyományai szerint alakult román politikai kultúra
értelmében ezeknek a megfontolásoknak különben sem volt döntő szerepük.
Az erdélyi magyarság mindennek ellenére több alkalommal is követelte
az őt jogosan megillető önkormányzatot. A húszas évek elejének hírlapi vitái
és politikai röpiratai rendszeresen hangot adtak ennek a követelésnek: legerősebben talán Kós Károly, Paál Árpád és Zágoni István 1921. január 23-án
Kolozsvárott megjelent nevezetes röpirata: a Kiáltó szó Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros magyarságához.
A korszakos jelentőségű röpirat a
nemzetiségi önvizsgálat történelmi realizmusa és a nemzetiségi sorskérdések
felismerésének romantikus pátosza nyomán született. Kós Károly a világháború után kialakult kelet-közép-európai realitások elfogadását sürgette, őszinte
megértést kívánt a többségi nemzet és a kisebbségek között, s ezért állampolgári lojalitást hirdetett a román állam iránt. A magyar—román megbékéléstől, a kölcsönös bizalom kialakulásától várta a nemzetiségi kívánságok teljesülését; a nemzeti nyelv és kultúra fenntartását, a szociális biztonságot és a
kisebbség gazdasági fejlődését, egyszersmind a nemzetiségi autonómia szavatolásában és felépítésében látta az erdélyi magyarság fennmaradásának és fejlődésének zálogát. A röpirat másik két szerzője: Paál Árpád és Zágoni István
az autonómia rendszerének bővebb kifejtésére, jogi és történeti megalapozására vállalkozott. A nemzetiségi kultúra önálló fejlődésének és a nemzetiségi
szervezkedés szabadságának biztosításán kívül területi autonómiát és a nemzeti kataszter felállítását követelték.
A nemzeti kataszter gondolata az osztrák szociáldemokrácia neves teoretikusától: Otto Bauertől származott, aki Die Nationalitätenfrage
und die Sozialdemokratie
(A nemzetiségi kérdés és a szociáldemokrácia) című, 1907-ben
Bécsben megjelent munkájában — az ugyancsak szociáldemokrata Karl Renner korábbi nemzetiségpolitikai elgondolásait továbbfejlesztve — arra a felismerésre jutott, hogy valamely nemzetet „nem területi testületként, hanem
tisztán személyek szövetségeként" kell meghatározni, s az állampolgárok „szabad nemzetiségnyilvánítása", azaz a nemzetiségi kataszter felállitása alapján
kell létrehozni a nemzetek, illetve nemzetiségek önkormányzatát, a területi
elvtől függetlenül szervezve közjogi testületté az egyazon nemzethez-nemzetiséghez tartozó polgárokat. Zágoni István erdélyi magyar autonómiatervezete
ilyen módon egyaránt merített a területi önkormányzat hagyományos eszméjéből, amelyet különben a székelyek és a szászok vonatkozásában az antant
hatalmak és a román kormányzat között 1919-ben megkötött (imént idézett)
párizsi kisebbségi szerződés is figyelembe vett, és a nemzetiségi kataszterre
épülő kulturális autonómia gondolatköréből, amelyet az Osztrák—Magyar Monarchia korszerűsítése érdekében dolgoztak ki az „ausztromarxizmus" teoretikusai.
Az erdélyi magyar kisebbség a területi vagy legalább kulturális önkormányzat birtokában kívánt volna beilleszkedni az új román állam keretei
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közé, szerette volna kiépíteni a maga intézményeit. A román nacionalista politika azonban elzárkózott ezeknek a kívánságoknak a teljesítése elől, minthogy
a kezdetektől fogva nem egyszerűen a háborús győzelem következtében elért
eredmények konszolidálására törekedett, hanem a birtokba vett területek teljes etnikai és kulturális beolvasztására is. A Gyulafehérvári Határozatok és a
kisebbségvédelmi szerződés előírásaival ellentétben a nemzetiségek, amelyek
különben Nagy-Románia lakosságának egyharmadát alkották, sohasem részesültek valódi egyenjogúságban, még kevésbé önkormányzatban, ellenkezőleg, a román nacionalizmus támadásainak kereszttüzében szívós önvédelemre
kellett berendezkedniük. A mind súlyosabbá váló helyzetben egyedül a kisebbségek szellemi élete, ezen belül elsősorban a szépirodalom őrizhette meg
a maga viszonylagos önkormányzatát. A születő romániai magyar irodalomnak
a hiányzó vagy megszüntetett politikai, társadalmi, tudományos és felsőoktatási intézmények helyett is vállalnia kellett a kisebbségi helyzetben élő magyarság nemzeti tudatában 'fenntartását, kultúrájának védelmét és fejlesztését.
Valójában mindazok a törekvések és mozgalmak, amelyek az uralomváltozást követő néhány esztendőben érlelődtek s kialakultak az erdélyi magyar
társadalomban, a húszas évek közepén már az irodalmi élet megszervezésében, illetve magában a szépirodalomban keresték érvényesülésüket. A politikusok és publicisták maguk is írókká váltak, s költeményekben, regényekben fejezték ki a magyar kisebbség tapasztalatait, sérelmeit és kívánságait. Ennek a helyzetnek a következtében jött létre a „transzilvánista" szépirodalom, amely az erdélyi történelem szabadelvű, pluralista hagyományait
életre keltve az autonóm fejlődés szellemi örökségének továbbvitelére törekedett. Mindez a kisebbségi kultúra és közélet centrumában jelölte ki az erdélyi magyar irodalom helyét, s erős közösségi tudatossággal, nemzetiségi felelősségtudattal hatotta át a megszülető írói alkotásokat.
4.
Az 1989 decemberében bekövetkezett romániai átalakulások egyelőre
nem hozták látható közelbe az erdélyi magyar autonómiát, sőt az továbbra is
szorongató kérdés maradt, hogy egyáltalán elképzelhető-e valamilyen lehetőség az erdélyi magyar önrendelkezésre a fennálló román állam keretei között. Ügy hiszem, igen, de csak akkor, ha ennek a román államnak a „filozófiája" és szerkezete átalakul, éspedig nem csak a formális demokrácia, nem
csak az egyéni szabadságjogok, hanem a kollektív emberi jogok követelményei
szerint. E követelmények jegyében négy alapvető politikai tennivalóval tudnám megjelölni azt a helyzetet, amely az erdélyi magyarságnak a román állam határai között is lehetővé teszi az önrendelkezést és az önkormányzatot:
A román kormányzatnak le kellene mondania arról az államszervezési
elvéről, amely az országot egyedül a román nemzet államaként határozza meg,
s ezzel a más nyelvű népcsoportokat kirekeszti az államalkotó tényezők közül. Románia igazából nem lehet „nemzetállam", csak a románok, magyarok
és németek közös állama, amely éppen ennek a közösségnek a nevében elutasít mindenféle kisebbségi elnyomást és asszimilációs politikát.
Romániának decentralizált állam- és közigazgatást kellene bevezetnie,
oly módon, hogy a nemzeti kisebbségek által lakott vagy vegyes lakosságú
körzetek maguk igazgassák önmagukat. Ez az elv következik különben az
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1918-ban Gyulafehérvárott tartott román nemzeti gyűlés határozataiból is.
Nem egyszerűen székely területi autonómiára gondolok: a korábban fennállott Magyar, majd Maros Magyar Autonóm Tartomány ugyanis egyrészt csak
az erdélyi magyarságnak mintegy egyharmadát egyesítette, másrészt nem élvezett valóságos önkormányzatot. Az államigazgatás decentralizációja egyszerre jelentheti az osztrák szociáldemokraták által javasolt nemzeti kataszterre épülő „kulturális autonómiát" és a széles körű területi: megyei, járási,
városi és községi önkormányzatot, amely eredményesen képes megvalósítani az
etnikai, kulturális, regionális közösségek önrendelkezését. Ebben az esetben
nem a centralizált államhatalom, hanem a valóságos önigazgatás szervezi meg
a társadalom belső életét, és a hatékony területi önigazgatás — azokon a vidékeken, ahol a nemzeti kisebbségek többségi vagy egyáltalán erős helyzetben
vannak — egyszersmind megvalósulhat a nemzetiségi vagy éppen a vegyes
önigazgatás.
El kell ismerni, illetve helyre kell állítani Erdély történelmi sajátosságait,
egyéni regionális arculatát. Erdély a maga több etnikum, kultúra és vallás
együttélésére alapozott történelmével az európai civilizáció rendkívül fontos
értékét jelentette; nemzeti, kulturális és vallási gazdagságával és modellszerűségével, Svájchoz hasonlóan, maga is egy kicsiny „virtuális Európa" volt. Ezt
a gazdagságot és modellszerűséget nem csorbította igazán az 1918 előtti magyar állami berendezkedés, amely az európai liberalizmus elveihez alkalmazkodva nem csak az erdélyi szászok autonómiája iránt viseltetett toleranciával,
hanem a románok gazdasági és etnikai gyarapodása, valamint politikai mozgalmai iránt is. Az 1918 után berendezkedő román államhatalom viszont
minduntalan arra törekedett, hogy megtörje és a regáti tartományokhoz aszszimilálja Erdély hagyományos történelmi jellegét. A jövőben fel kell hagynia
ezzel a politikájával is, és meg kell engednie, hogy a demokratikus decentralizáció keretében Erdély maga kormányozza önmagát.
Az erdélyi magyarságnak minden akadály nélkül kell összeköttetésben
lennie az anyaországgal, illetve a magyarság összességével. A határok ebben
a tekintetben ne képezzenek semmiféle akadályt a magyarság kulturális és
lelki egységének helyreállítása előtt, s a személyek, a kulturális javak, az eszmék és az információk teljesen szabadon áramolhassanak az erdélyi magyarság és az anyaország, valamint a magyar nemzet többi része között.
Csakis a minden téren működő nemzetiségi önkormányzat, valamint a
magyar nemzet kulturális és lelki egységének a helyreállítása szüntetheti meg
az erdélyi magyarság hátrányos „kisebbségi" helyzetét. Ez a helyzet ugyanis
sérti az emberi méltóságot, nem engedi érvényesülni az alapvető emberi jogokat, és akadályokat gördít a közép-európai régió népeinek oly szükséges kölcsönös megbékélése és együttműködése elé. Erdély magyarsága mindenképpen
vissza akar térni Európához, és Románia is csak akkor foglalhatja el helyét
az európai népek családjában, ha nem áll útjában az erdélyi magyarság eme
törekvésének. De Magyarország, Csehszlovákia, Lengyelország és Jugoszlávia
Európához csatlakozásának is akkor van igazán esélye, ha nem külön-külön,
egymással versengve, hanem egymással karöltve, legalábbis törekvéseiket egymással egyeztetve lépnek be az „európai ház" kapuján. Ez az együttes csatlakozás kelthetné életre a „virtuális Közép-Európa" reményeit is. Ha pedig,
egyszer Románia is csatlakozni akar ehhez a Közép-Európához, érvényes választ kell adnia Erdély kérdésére, mindenekelőtt lehetővé téve az erdélyi ma60

gyarság önkormányzatát és az anyanemzettel való természetes kapcsolatát,
továbbá elismerve Erdély saját történelmi identitását, egyéniségét és szerepét.
Erdély más, mint Románia, és amit hosszú évszázadok alkottak, azt nem
törölheti el néhány évtized. Igaz, az erőszak és a rombolás egy történelmileg
rövid időszak leforgása alatt mindig többre jut, mint az alkotó munka. Ámde
az Európához tartozás, az európai kultúra vállalása azzal kezdődik, hogy tudomásul kell venni a szerves történelmi fejlődés eredményeit. Románia útja
Európához Erdélyen át vezet, és ha Erdélyt mint közvetítőt nem kívánja figyelembe venni, az „európai ház" kapujához sem érkezik el.
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