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Zahorán Csaba: 

Nemzetépítő diskurzusok a Székelyföldön 1989 után (Doktori disszertáció)

Fő tézisek

Disszertációmban arra tettem kísérletet, hogy megvizsgáljam a jelenkorban zajló magyar és

román  nemzetépítéseket  Románia  magyar  többségű  régiójában,  a  Székelyföldön.  Abból

indultam  ki,  hogy  szemlátomást  napjainkban,  az  egyre  fokozódó  globalizáció  során  is

zajlanak  azok  a  folyamatok,  amelyek  a  modern  nemzettudat  és  nacionalizmus

kibontakozásával,  a 18–19. század fordulóján kezdődtek,  Közép-  és Kelet-Európába pedig

némi késéssel érkeztek meg. Feltevésemet azzal támasztottam alá, hogy beazonosítottam a

nyilvánosságot  napjainkban  is  nagyban  meghatározó  nemzetépítő  diskurzusok  történeti

gyökereit  és  ívét,  ekképp  rámutatva  a  nacionalizmus  működésében  megnyilvánuló

folytonosságra és visszatérő mintákra.  

A legkülönfélébb szövegek és események – diskurzusok (beszédmódok) – kezdettől fogva

központi  szerepet  töltöttek  be  a  nemzeti  alapon  történő  közösségépítésben

(„nemzetépítésben”).  Jelenkori  előfordulásuk arra utal,  hogy forgalmazóik – elsősorban az

elitek,  de növekvő mértékben a társadalom egyre szélesebb rétegei  is – ugyanilyen fontos

funkciót  tulajdonítanak  nekik  ma  is.  Számos  hasonlóság,  párhuzam,  mi  több,  azonosság

mutatható  ki  például  egy,  a  dualista  Országgyűlésben  és  a  mai  Románia  parlamentjében

elhangzott  felszólalásban  (és  fogadtatásában),  egy  nemzeti  ünnep  lebonyolításában  a  20.

század és a 21. század eleji Erdélyben vagy akár két politikai röpirat szövegében a század- és

az  ezredfordulóról.  Más  kérdés  természtesen,  hogy  e  diskurzusok  milyen  közvetlen  és

közvetett  hatással  jártak,  járnak  a  maguk  társadalmi  kontextusában.  Mint  ahogy  a

nacionalizmus elterjedése előtt is korlátozott volt a nemzeti beszédmódok hatása, még ma, a

nemzetközpontú  szemlélet  általánossá  válása  ellenére  is  gyakran  a  konkrét  helyzetek

határozzák meg saját közösségünkhöz és „a másikhoz” való viszonyulásunkat.

A számtalan, nemzetépítésre használt diskurzusból közel egy tucatnyit különítettem el a

Székelyföldet érintő 1989 utáni magyar és román nyilvánosságban, amelyeknek felvázoltam a

történeti  ívét:  a  politikai-társadalmi  emancipáció  és  jogérvényesítés  beszédmódjaitól  a

kisebbségi  létet  övezőkön  át  a  történelmi  diskurzusokig.  Munkám  e  szakaszában  nem

törekedtem  az  egyes  beszédmódok  szövegszerű  elemzésére  vagy  létrejöttük  idejének  és

körülményeinek pontos meghatározására, hanem megelégedtem előfordulásuk rögzítésével és

az általános hasonlóságok kimutatásával, miközben négyet részletesebben is bemutattam.  
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Dolgozatomban  azokra  a  kérdésekre  kerestem  a  választ,  hogyan  jelennek  meg  a

Székelyföldön  folyó  nemzetépítések  a  magyar  és  román  nyilvánosságban,  milyen

hasonlóságok fedezhetők fel a korábbi és napjainkban is használatos nemzetépítő diskurzusok

között,  valamint hogyan megy végbe e diskurzusok által  a székelyföldi  magyar és román

közösségek,  a  régióban  élő  emberek  életének  nemzetiesítése?  Az  elméleti  kereteket,  a

módszertani  alapvetéseket  és  a  –  legfontosabb  –  felhasznált  szakirodalom  áttekintését  a

dolgozat első két fejezete tartalmazza, míg a magyar és román nemzetépítés Erdélyben (és a

Székelyföldön) a 19. és a 20. században folyó rivalizálásának vázlatos ismertetése a harmadik

fejezetben található. Mint ahogy a történeti előzmények nélkül, úgy a közelmúlt kontextusa

nélkül sem értelmezhetőek a mai folyamatok, így az 1989–2015 közötti időszakot a negyedik

fejezetben tekintettem át, elsősorban politikatörténeti szempontból. Az ötödik fejezetben két, a

legkomplexebbek  és  legfontosabbak  közé  tartozó  nemzetépítő  beszédmód,  a  (magyar)

„autonómia-” és a (román) „Har–Kov-” diskurzusok hasonlóságaira és összefonódására térek

ki, míg a hatodik fejezet két alfejezetében („esettanulmányában”) a Román Ortodox Egyház

székelyföldi tevékenysége és a régióban zajló szimbolikus gyakorlatok révén mutatom be a

nemzetépítő diskurzusokat. A dolgozatot a felhasznált  források és szakirodalom felsorolása

zárja. 

Kutatásom során meggyőződhettem róla, hogy minden társadalmi, politikai és gazdasági

változás  ellenére  a  magyar  és  román aktorok közötti  politikai  versengés  –  többek közt  –

napjainkban is a Székelyföld „nemzetiesítésében” nyilvánul meg. Bár az átalakuló kontextus

következtében  több  tekintetben  is  módosult  a  nemzetépítések  formája,  a  tevékenységek

intenzitása  és  hatékonysága,  az  alkalmazott  eszközök  stb.,  a  nemzeti  elitek  rendületlenül

folytatják  –  diszkurzív  szinten  mindenképpen  –  az  évszázadokkal  korábban  elkezdődött

munkát,  mi  több,  mintha  a  közéleti  aktorok  olykor  egyenesen  „újrajátszanának”  egyes

múltbéli szerepeket is. A Székelyföldön egy helyi (regionális) identitás (vagy identitás-réteg)

építésén túl (amire azonban én most nem tértem ki külön) az egységes magyar nemzetépítés a

domináns, rivalizálva az egységes román nemzetállam és a helyi román közösség építésével.

Mindez  egy  olyan  Románia  keretén  belül,  amelynek  elitjei  szinte  kivétel  nélkül  a

nemzetállami eszme hívei, de annak érvényesítését különböző módon és mértékben folytatják.

Ami  az  első  feltett  kérdést  illeti:  a  régióban  folyó  magyar  és  román  nemzetépítések

hasonlóképpen  jelennek  meg  ma  is  a  nyilvánosságban,  mint  a  múltban.  Vagyis  egy

évszázados rivalizálás szerves folytatásaként, magyar (és részben székelyföldi román) részről

a  nemzeti  identitás  megőrzéséért  és  reprodukciójáért,  román részről  pedig a  nemzetállami

egység fenntartásáért és a nemzeti integrációért folytatott küzdelemként. Az emancipatorikus
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és  jogérvényesítő  törekvéseket  megjelenítő  beszédmódok  magyar  részről  az  autonómiát,

román részről pedig a székelyföldi románok helyzetét övező diskurzusokban állnak össze a

leglátványosabban,  ugyanakkor  egyre  erősebben  érvényesül  az  az  elsősorban  budapesti

gyökerű,  transz-szuverén  nemzetépítést  (nemzeti  reintegrációt)  hirdető,  szimbolikus

gyakorlatokkal megtámogatott folyamat, amelynek fő eszköze a kettős állampolgárság. Úgy

tűnik, hogy ami a nemzetépítő diskurzusokat (és törekvéseket) illeti, a román nyilvánosságban

nagyobb  az  egység,  mint  a  magyarban,  az  utóbbiban  ugyanis  még  e  vonatkozásban  is

meghatározók a belső, világnézeti és pártpolitikai törésvonalak. Ugyanakkor a székelyföldi

románok helyzete és a „magyar kérdés” egyaránt kevésbé van jelen a román nyilvánosságban,

mint az autonómia és a kisebbségi diskurzusok a magyarban. Ezt egyrészt az magyarázza,

hogy az utóbbi néhány évben a „magyar kérdés” mintha kikerült volna a román érdeklődés

fókuszából, másrészt az, hogy a kisebbségi magyar közbeszéd számára továbbra is központi,

instrumentalizálható  és  a  politikai  mobilizációban  is  fontos  téma  a  magyar  közösség

rendezetlen helyzete, ami részben kiegészül a magyarországi figyelemmel is.  

A második  kérdés  tekintetében  a  kutatás  igazolta  a  feltevésemet,  hogy  a  nemzetépítő

diskurzusok  valóban  ismétlődnek.  A  napjainkban  is  használt,  kiválasztott  beszédmódok

mindegyike  megtalálható  a  19–20.  századiak  között  is.  Az is  megfigyelhető  –  és  nem is

meglepő –, hogy idővel az egyes diskurzusok egyre kidolgozottabbak, összetettebbek lettek.

Jól  látható  ez  az  emancipatorikus  és  jogérvényesítő  diskurzusok  esetében,  mint  ahogy  a

szimbólumok  síkján  is:  a  mai  autonómia-törekvések  nem  sokban  különböznek  a  19.

századiaktól, az elitek pedig újabbnál újabb jelképeket és szimbolikus gyakorlatokat hoznak

létre,  amelyek  részben  a  korábbiakra  épülnek,  részben  azok  mintájára  keletkeznek  (pl.  a

székely zászló, a Román Zászló Napja stb.). Hasonlóképpen az egyházak nemzetépítő szerepe

is tartósnak bizonyult. Mindkét oldalra nézve megállja a helyét, hogy a román és a magyar

elitek egyaránt legitimnek és egyformán védekezőnek tartják saját nemzetük, nemzetállamuk,

közösségük  építését,  amit  rengeteg  ismétlődő  toposszal,  motívummal  és  azonos  érvelési

móddal támasztanak alá. A szelektivitás, elfogultság és kettős mérce is általánosan érvényesek

e diskurzusokra. 

A Székelyföld nemzetiesítésére a diskurzusok forgalmazói tehát a klasszikusnak számító

minták alapján törekednek – akármelyik aktort is nézzük, beszédmódjaik sem egymástól, sem

a múltbéliektől nem sokban különböznek. A hatás azonban nem biztos, hogy ugyanaz, mint

egykor. A hagyományos diskurzusok ugyanis gyakran nem a legkorszerűbbek, és előfordul,

hogy a vezetők nem életszerű perspektívákat vázolnak fel az emberek előtt. Kérdés, hogy a

korábban bevált,  megszokott  diskurzusok meddig lesznek még használhatók a  rohamosan
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változó  körülmények  között  –  legyen  szó  akár  területi  autonómiáról,  akár  a  szülőföldön

maradásról,  akár  az  egységes  nemzetállam  védelméről.  Mobilizáló  hatásuk  változó,  ám

inflálódásukkal csökkenhet – ez összefüggésben van a hagyományos nemzetépítő politikai

formációk támogatottságának erodálódásával és a média világának átalakulásával, vagyis a

diskurzusok széttöredezésével is. 
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