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ott bemutatott erdélyi-székelyföldi autonómiakezdeményezésekről, koncepciókról 
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A KMAT, az EMNT, az RMDSZ és az SZNT képviselői  
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Az ülés résztvevői  

Az albizottság részéről  
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Helyettesítési megbízást adott  

 -  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
prof. Dr. Kocsis Károly akadémikus, az MTA Földrajztudományi Intézete 
igazgatója, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság 
elnöke  
Zatykó Gyula régióelnök (Erdélyi Magyar Néppárt)  
Sándor Krisztina ügyvezető elnök (Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács)  
Dr. Szilágyi Ferenc elnök (Erdélyi Magyar Néppárt)  
Kulcsár-Terza József elnök (Magyar Polgári Párt) 
Kovács Péter főtitkár (Romániai Magyar Demokrata Szövetség) 
Potápi Árpád János (Fidesz), a Nemzeti összetartozás bizottsága elnöke  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
 
 
 

Megjelent 
Bíró Zsolt elnök  (MPP) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 10 perc) 
 

Elnöki bevezető, napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása 

DR. SZILI KATALIN (független), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Alelnök Úr! Elnök Úr! Képviselőtársaim! Tisztelt Albizottság! 
Kedves Meghívott Vendégeink! Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem önöket, 
köszöntsem valamennyi képviselőtársamat, és azokat is, akik meghívottként elfogadták az 
invitálást erre a mai albizottsági ülésünkre. Elöljáróban szeretném a türelmüket megköszönni, 
csak ma egy kicsit bizottsági torlódások voltak, és előadó voltam az egyik bizottságban, ahol 
most végeztem, úgyhogy elnézésüket kérem. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai albizottsági ülésünknek összesen három napirendi 
pontját terveztük. Ahogy jeleztük előre önöknek az írásos előzetes napirendi ajánlásunkban, a 
mai ülésünkön először, első napirendi pontban „A területi autonómiák múltja és jelene a 
Kárpát-medencében” című előadást hallgatjuk meg Kocsis Károly professzor úrtól, aki a 
Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Intézetének az igazgatója, és egyben a 
Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága elnöke 
is.  

Második napirendi pontunkban egyrészről tájékoztatnánk a Kárpát-medencei 
Autonómia Tanács 2012. évi július 13-i üléséről, az ott elhangzott és összefoglalásként 
megfogalmazott ajánlásról, illetőleg a kezdeményező szervezeteket meghallgatnánk az 
autonómiakoncepcióikról. Harmadik napirendi pontunkban feladat- és munkarendről 
tárgyalnánk képviselőtársainkkal, majd természetesen az egyebek napirendi ponttal zárnánk.  

Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e ezt a napirendi ajánlást így a mai napra? 
Aki támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Képviselőtársaim egyhangúlag támogatták a napirendet, így rá is térünk az első 
napirendi pontunkra.  

A területi autonómiák múltja és jelene a Kárpát-medencében - Előadó: prof. Dr. Kocsis 
Károly akadémikus, az MTA Földrajztudományi Intézet igazgatója, az MTA Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke  

Első napirendi pontunk keretében köszöntöm Kocsis professzor urat, akadémikus urat, 
és felkérem arra, hogy tartsa meg előadását. Úgy beszéltük meg professzor úrral, hogy 
mintegy 40 percben összefoglalja „A területi autonómiák múltja és jelene a Kárpát-
medencében” című előadását, és természetesen utána megnyitjuk a vitát, és lehetőséget 
biztosítunk a kérdésekre. Öné a szó, professzor úr! 

Prof. Dr. Kocsis Károly akadémikus előadása  
PROF. DR. KOCSIS KÁROLY akadémikus: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Bizottság, Albizottság! Tisztelt Elnök Asszony, Elnök Úr! Tisztelt Képviselő 

Urak! Ahogy elhangzott, két arcommal jelentem meg itt a mai nap, de azért elsősorban 
geográfusként, aki a tér tudósaként - úgy, ahogy a történész az idő tudósa, mi geográfusok a 
tér tudósai vagyunk -, amelyet úgy képzeltünk el, hogy pilóták vagyunk, és föntről nézünk a 
magasról, hol lejjebb ereszkedve, egészen közelről nézzük, részleteiben a térbeli struktúrákat, 
térbeli folyamatokat. Azt kíséreljük meg - szinte reménytelenül, polihisztorként -, hogy a 
természet- és társadalomtudományi ismeretek szintetizálóiként - ezzel a rendkívül nehéz 
feladattal úgy, ahogy megbirkózva - magyarázzuk a többieknek az utastérben, mint pilóták, 
kapitányok a pilótafülkéből, hogy mit látunk, miért azt látjuk, és milyen összefüggéseket kell 
látni ezen térbeli folyamatok és szerkezetek mögött.  

A másik arculatom pedig, amikor nem geográfusként járok ebben az épületben - 
mondjuk, mint például a jövő héten, amikor nemzetpolitikai kérdésekben kell megjelennem -, 
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akkor az MTA elnöke, Pálinkás elnök úr képviseletében pedig mint egy tudományos 
külügyminiszter az MTA határon túli Magyar Tudományosság Külföldön Bizottság 
elnökeként szoktam jelen lenni. Nagyon sok kedves arcot látok a teremben is, akiket esetleg 
már húsz évvel ez előttről is ismerhetek és emlékezhetek, hiszen az 1980-as évek vége óta 
foglalkozom geográfusként nemzetpolitikai kérdésekkel - tehát elsősorban geográfus, és nem 
politikus vagyok -, a Kárpát-medencei magyarsággal, a területi vonzatával ennek az etnikai 
kérdésnek. 

A jelenlegi előadás egy etnikai-földrajzi, politikai-földrajzi profilú előadás akar lenni 
egy bő fél órában, és aztán majd meglátjuk, hogyan alakul az idő, legfeljebb 40 percben. Ez 
egy időutazás akar lenni, de nem vágok bele rögtön ebbe a kérdéskörbe, hanem egy picinyke, 
néhány perces elméleti kitérő után lenne egy európai körkép a területi autonómiák jelenéről és 
lehetőségéről, és utána kezdődne az a középkorból induló időutazás természetesen térképek 
segítségével, hiszen nem szeretnék túlzottan verbális lenni, hiszen ennek a kérdéskörnek, a 
területi autonómia kérdéskörének akár magyar nyelven, akár idegen nyelven valóban szó 
szerint könyvtárnyi irodalma van, és a jelenlevők pedig vagy az egésznek, vagy a részleteinek 
kiváló szakértői, ismerői. Tehát, amivel újat mondani, az a területiség, a térképek és a térbeli 
vonzata ennek az egész kérdéskörnek.  

(Elindul a vetített számítógépes prezentáció.) 
Az, hogy Európában mekkora problémát jelent az etnikai, nemzeti kisebbségek 

kérdése, és nagyon sok esetben az őáltaluk vagy révén felmerülő területi autonómiák kérdése, 
ezt megítélni akkor tudjuk, hogyha egy pillantást vetünk Európa országaira, hogy a nemzeti 
etnikai kisebbségek, általában a kisebbségek milyen súlyt képviselnek Európa országaiban. 
Annak ellenére, hogy az 1800-as évek elejétől kezdve majdnem minden újonnan születő, vagy 
nemzetállammá átalakuló nemzetállam megkísérelte az eredeti megálmodott célkitűzést, az 
egy állam - egy nemzet, ein Stadt - ein Nation elvet - hadd ne folytassam tovább ezt a logikai 
sort -, sehol nem valósult meg, mindenféle próbálkozás ellenére. A vége az lett, ha Európa 
országait, ha szépen sorba rakjuk ezen logikai sor alapján - sajnos, akik messze ülnek, nem 
biztos, hogy el tudják olvasni a feliratokat - az derül ki, hogy a jelenlegi 700 milliós tömeget 
jelentő európai népességből - itt ne értsük félre, itt nem az Európai Unióról van szó, nem az 
Oroszországgal együtt értendő Európai Unióról, hanem földrajzi unióról, az Ural láncától az 
Atlanti-óceánig kiszámított népességről van szó -, tehát a 700 millió európai közül 85 
százalék csak az, aki, ahol él, politikailag domináns, uralkodó helyzetben van, tehát az 
államalkotó nemzet tagja. Ők a sárga színt jelentik ebben a felsorolásban, ahol a kezdő 
Spanyolország, ahol a legkisebb arányt képviselnek az uralkodó nemzet tagjai, a névadó 
nemzet, az államalkotó nemzet tagjai; ez esetben nyilván az irodalmi spanyol nyelvet beszélő 
spanyol tudatú népességről van szó. Utána haladunk sorrendben, egészen a lista alján található 
országokig, Lengyelország, Portugália és a Magyarország található a lista alján, amelyek 
etnikailag a leghomogénebbnek tekinthető a jelenlegi hivatali statisztikák szerint.  

A sárga szín mellett láthatjuk azokat, akik európai szinten 5 százalékot jelentenek, 
akik nem rendelkeznek állampolgársággal, ők a külföldiek, etnikai, kulturális és vallási 
tekintetben külön állnak, ők azok, akik még nem integrálódtak, nem olvadtak be, nem 
szereztek politikai emancipációt, állampolgárságot. Ők tehát az 5 százalék ezen a térképen, és 
zöld színnel láthatjuk a sávdiagramon az ő esetükben azt a népességet, mely azonban nagyon 
sok európai országban egészen tekintélyes tömeget képvisel.  

A lista elején jó néhány balti országot is láthatunk, ott a zöld szín mögé nyilván az 
állampolgárságot nem szerzett, néhány évtized óta ott lakó oroszokra kell természetesen 
gondolni, és vannak, akik bennünket most sokkal jobban érdekelnek, a Kárpát-medencei 
kontextus miatt, a piros színre festettek, ők a minden tizedik európai lakost jelentő nemzeti 
őshonos kisebbségek, etnikai kisebbségek ebben a felsorolásban. Akik messze ülnek, azok 
kedvéért olvasom a listát: Spanyolország, Lettország, Macedónia, Észtország, a Moldovai 
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Köztársaság, Ukrajna és Oroszország áll a lista élén, a legvégén pedig, magunkat is beleértve, 
már említettem, hogy kik találhatók. 

Ez a kérdés, az etnikai konfliktusok kérdése az 1945. utáni évtizedekben - ezzel nem 
mondok újat, mindenki nagyon jól tudja ebben a teremben - sokáig egy tabutémának számított 
a II. világháború eseményei miatt, a népi kérdéskör túldimenzionálása miatt, és a ’60-as 
évektől lehet világszerte felfedezni ennek a kérdéskörnek az aktuálissá válását és az etnikai 
konfliktusok, különösen a gyarmati világrendszerek széthullását követően az elmúlt jó fél 
évszázadban igencsak aktuálissá váltak. Ha jól megnézzük ezeket az eseteket, nagyon sokszor 
ezen konfliktusok mögött az adott kisebbség önkormányzatra való törekvésének, akár területi 
autonómiára való törekvésének az elutasítása áll, tehát egyszerű magyar szóval, a kisebbségek 
elvadítása, elidegenítése történt az esetek többségében, ami automatikusan váltja ki a 
szecesszionista elszakadási törekvéseket az adott kisebbségek esetében. Ez váltotta ki, hogy 
globális kérdéssé váltak az etnikai konfliktusok, etnikai kérdések, és nemzetközi, globális 
szinten is egyre inkább a világközösség figyelmébe került ez a kérdéskör.  

Nagyon sok nyugat-európai állam, amelyik mintaállamnak számított a központosított 
nemzetállam építése szempontjából - nem hiányoznak innen a franciák sem, de kezdhetjük a 
sort éppen Olaszországgal és Spanyolországgal, de a közelmúltban egész látványosan 
felsorakozott e tekintetben közéjük az Egyesült Királyság is, akik felismerték a 
decentralizáció és a regionális önkormányzatiság felé való fordulás jelentőségét; tehát a 
„devolution” folyamatára gondolok. Ilyen szempontból bebizonyosodott, számos kiváló, 
akármilyen nyelvű publikáció is ír erről, de talán közülük is kiemelkednek a német nyelvű, az 
olaszországi, főleg a dél-tiroli autonómiához köthető publikációk, ahol nagyon sok kiváló 
kollega az etnikai területi autonómiák kijelölésének világszaktekintélyévé vált, és ők 
bebizonyították, hogy néhány kivételtől eltekintve az etnikai konfliktusok legbékésebb 
megoldási módja a területi autonómiát eredményező tárgyalás.  

Így, első hallásra, főként, hogyha államalkotó, nemzeti, kormányzati státuszból 
hallgatjuk, hogy hogyan is gondolják ezt, hiszen évszázadok óta minden hatalom birtokosa azt 
gondolja, hogy az elszakadás felé vezető úton az egyik legfontosabb állomás, ez az 
állampolgári hűtlenség egyik jele, ha valaki szóba meri hozni a területi autonómia, a területi 
önállóság, az etnikai önállóság kérdését.  

Mi is az a területi autonómia? Erre éppen egy általam tisztelt szakértőnek a 
definícióját hoztam egy olyan területről, amelyik többé-kevésbé földrajzilag is elkülönül az 
ország többi részétől, területéről és az ország társadalmától valamilyen szempontból. 
Természetesen a mi esetünkben most etnikai, kulturális, vallási szempontból is elkülönül, de 
nagyon fontos az, hogy ez nem elég. Területi autonómiáról akkor beszélünk, ha van 
különleges törvényhozó, szabályozó halatommal felruházott státusa is úgy, ahogy ez az 
általunk példaképnek tekintett európai, már jó régóta létező területi autonómiáknál ez fennáll.  

Egy megállapítás, amelyről az előbb már beszéltem is, hogy a múltban - de azt kell 
mondanom, hogy jelenleg is - az etnikai kisebbségi kérdéssel küzdő államok vezetői 
szempontjából az egy alapmegállítás, hogy az államok felbomlasztásának eszköze a területi 
autonómia megvalósítása; valóságos politikai öngyilkosság ez, gondolják ők. Persze, mi is, ha 
ebben az épületben visszagondolunk az 1800-as évek második felére, amikor hazánk területén 
- gondoljunk akár a szlovákokra, a románokra, szerbekre vagy a többiekre - a területi 
autonómiára való törekvés - az 1861-es esztendőből hoztam térképeket erre való tekintettel -, 
mi is ezzel érveltünk akkor még a francia mintájú nemzetállamot építve, hogy ez a magyar 
állam egységének a felbomlasztását jelenti, és szó sem lehet arról, hogy az összefüggő 
területen élő kisebbségeink területi autonómiát, önkormányzatot kapjanak. 

Miért jó ez? A szakértők érvelnek azzal egyrészt, hogy ez egy kompromisszum a 
hatalom, illetve kisebbségek részéről. A hatalom megnyugszik, mert a domesztikált kisebbség 
nem törekszik már egyesülni az anyaországgal, vagy nem kíván elszakadni az adott 
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anyaországtól, így cserébe kapja a területi integritás megőrzését, az annyira remélt és óhajtott 
államhatárok szentségének a megőrzését kapja, hogy senki nem akarja megváltoztatni, tehát 
megőrzi az integritását, a kisebbségek pedig területi alapú etnikai önkormányzatot kapnak 
cserébe, ha sikerül egy ilyen kompromisszumot létrehozni.  

Mindenhol nem lehet területi autonómiát létrehozni etnikai alapon, például a mai 
Magyarország területén jelenleg még nem, a jelenlegi etnikai viszonyokat, térszerkezetet 
tekintve a mai Magyarország területén erről nem lehet szó, de ott, ahol ezek a feltételek 
adottak, ott igen. Mi ez a feltétel? Többé-kevésbé összefüggő szállásterület, településterület 
szükséges ahhoz, ne legyen teljesen széttagolt a kisebbség etnikai területe, nyelvszigetek, 
szórványok halmazára szóródjon szét az adott állam területén. Nagyon fontos, hogy azon a 
területen, ahol ez megvalósítható lenne, neki kell lennie a demográfiai többségnek. Ott, ahol ő 
kisebbségben van - tehát hiába találunk a térképen egy piros ceruzával szépen körbehatárolt 
területet a Kárpát-medencében -, ha azt úgy húzzuk meg, hogy ott a magyarok aránya 42 
százalék - most csak mondtam egy számot -, akkor az nem fog működni, mert folyton 
leszavaz majd az államalkotó nemzet tagja vagy tagjai.  

A következő pedig, hogy célszerű, hogy a kisebbség többsége, tetemes része arra a 
területre koncentrálódik. Különösen ez az erdélyi területi autonómia-elképzeléseknél jelentett 
problémát, hiszen a magyarságnak csak egy része koncentrálódik akár a Székelyföldre, akár 
az Alföld-peremi Partium területére, és hatalmas tömeget képvisel az, akik még mindig 
szórványban fognak szétszóródni az egyéb, az ezeken kívül rekedt területeken. Tehát ezek az 
alapelvárások, ezek nélkül egyszerűen nem lehet beszélni területi autonómiáról, kulturális 
autonómiáról, önkormányzatiságról. Önkormányzatok csoportosulásáról lehet beszélni, de 
igazi, földrajzi értelemben vett, etnikai alapú területi autonómiáról nyilván, nem beszélhetünk. 

Nézzük meg Európát! Lilára festettem azokat a területeket - az Ural hegység és az 
Atlanti-óceán között -, amelyek vagy a klasszikus értelemben véve rendelkeznek etnikai 
területi autonómiával, vagy majdnem, vagy közelítik azt. Akik közelítik, és igazából még nem 
nevezhetők a területi autonómia példáinak, mondjuk Franciaország esetében Korzika szigete 
is csak azért van befestve egy ideje lilára, mert már majdnem annak látszik, messziről szinte 
már annak látszik, de még nem igazi, nagyon távol áll attól, amelyet például a picinyke 
Aland-szigetek a svéd partok közelében Finnország birtokában képviselnek, vagy akár a 
hozzánk közel fekvő Dél-Tirol, amelyet annyira álmodunk megvalósítani a Kárpát-
medencében.  

Tehát egészen nagy eltérések is megfigyelhetők az egyes kategóriák között. Hatalmas 
színfoltokat festenek le a régi Szovjetunió idején létrehozott, aztán az oroszországi föderáció 
idején is tovább élő autonóm körzetek, autonóm tartományok, különböző szintű igazgatási 
egységek. Nagyon sokáig ezeket szkeptikusan látszat szovjet trükközésnek, Patyomkin 
autonómiáknak tekintették, de valójában jogilag, ahogy most működnek, jórészük felfogható 
etnikai alapú területi autonómiaként, hogy szerepeltessük egy ilyen térképen. 

Az Ibériai-félszigeten természetesen a spanyol állam, a Spanyol Királyság jelenleg 
autonóm régió halmazaként működik, amelyben maga a főváros is egy autonóm régió része. 
Itt csak azok lettek befestve, akik mögött többségében az adott területen etnikai kisebbség áll, 
tehát Katalónián kívül a többségében, a partvidéken, katalánok által lakott valenciai közösség 
is be van festve, és a Baleári-szigetek is, mert többségében katalánok által lakott régióról van 
szó, tehát azok is lila színt kaptak, de nem megyünk végig az egész térképen. 

Most azt láthatjuk, ahol mi élünk, ebben a köztes Európában, a Balti-tenger, az Adriai-
tenger és az Égei-tenger között lévő nagy fehér sávban, és ha mögé képzeljük azt az etnikai, 
kulturális és vallási tarkaságot, volna mit elképzelni. Ilyen alapon a legutóbbi népszámlálási 
eredmények és a legmodernebb etnikai térképek, térszerkezeti kutatások alapján látható, hogy 
napjainkban lehetne-e földrajzi alapú etnikai autonómiákat még megvalósítani valahol 
Európában, akkor a kép a következő, a térképen látható; egy jó eltérő színt, egy narancssárga 
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színt választottam erre. Hogy Európában számottevő kiterjedésű etnikai alapú területi 
autonómiák, úgy, hogy azoknak többé-kevésbé gazdasági háttere is legyen, tehát életképesek 
legyenek, megfelelő méretűek legyenek, a következő régiókban képzelhetjük el.  

Ha nyugatról indulunk, persze, hogy a nemzetállamok mintapéldája, a Francia 
Köztársaság az, ahol, ha akarnák, és amíg még be nem fejeződik teljes egészében a beolvadás, 
és még lesznek olyanok, akik ezt követelhetik, és megkísérlik elérni, akkor az ország 
perifériáin, a klasszikus etnikai periférián lehetne ezt. Elzász jöhetne itt szóba, Alsó-Bretagne, 
hiszen a francia nyelv előretörése az Atlanti-óceán felé már majdnem a tengerbe nyomta a 
szegény kelta bretonokat; tehát ott még elképzelhető egy breton nyelvi többségű, identitású 
területi autonómia. A Baszkföld északi folytatása természetesen megemlítendő, és Katalónia 
északi része, ahol még pislákol valamennyire a katalán öntudat; az elfranciásítás a XVIII. 
századi és a XX. század első felében megfigyelhető sikerek ellenére még nem fejezte be a 
munkáját, még elképzelhető lenne egy észak-katalán régió működtetése is. Utána Nyugaton 
már csak a Friesland az, amelyik igaz, hogy önálló közigazgatási régióként működik 
Hollandiában, de nem nevezhető etnikai alapú területi autonómiának. Még a helyi lakosság 
színvallása nem történt meg, tehát nem olyan alapon jelent önálló közigazgatási egységet 
Hollandiában, ahogy az etnikai alapú területi autonómiák léteznek.  

Ezek után elérkeztünk oda, ahol a nagy fehérséget láttuk az előző térképen. Egy kis 
billentyűmozgással menjünk vissza, hogy itt jobban lássuk a különbséget! Lila a létező, 
narancssárga színű, ahol lehetne, ha akarnák, és ha engednék. Menjünk vissza! A 
narancssárga színfoltok leginkább a mi régiónkban, a Kárpát-Balkán térségben, tehát 
alapvetően a Kárpát-medence területén, illetve a Balkán egyes részein figyelhetők meg.  

Tőlünk északra amiatt, hogy 1945. után a lengyel, ukrán, belorusz, cseh és egyéb 
területeken is általános és nagyon sikeres tömeges etnikai tisztogatások zajlottak le, a 
nyelvhatárokat hozzáigazították az államhatárokhoz, az új politikai határokhoz, igazából, ami 
jelentős, térbeli kiterjedését tekintve is jelentős régió maradt, az nem az anyaország felé, 
Lengyelország felé, hanem a két szomszéd ország, Litvánia és Belorusszia határvidékén 
megfigyelhető lengyel - túlzás lenne lengyel székekről beszélni -, tehát a litván főváros 
környékén, a Vilnius környéki régió az, amelyik - ha nagyon akarnék hasonlatot találni, akkor 
mondjuk Litvánia, Székelyföld és Kalotaszeg egyben, fekvését tekintve és etnikai, földrajzi 
adottságait tekintve lenne ez, amelyen a litván és a belorusz állam osztozik, tehát ott 
képzelhető el megfelelő politikai akarat esetén ilyen területi autonómia. Utána a Fekete-tenger 
mellékén, a Budzsák területén, de még Ukrajnához tartozóan egy jelentős bolgár etnikai tömb 
van, amelyik kaphatna a közeli Gagaúzia szomszédságában, ha Ukrajna is úgy akarná, egy 
területi autonómiát.  

Ezek után elérkeztünk a Kárpát-medencébe, erről lesz majd szó e hosszú előzetes után, 
de róluk most nem beszélek, a határon kívül rekedt magyar szállásterületek kérdéséről. A 
Balkánon, ami még megmaradt, az alapvetően a helyi muzul lakosság önállósodási törekvéseit 
jelenti, tehát elképzelhető, hogy török területi autonómiák alakulnak Bulgária észak-keleti, 
déli részén. A Koszovóból és Albániából kint rekedt albánok kérdése a másik, amely a 
nemzetközi politika porondján is ott van, tehát a nyugat-macedóniai albánok kérdése, amely 
világszerte közismert. Ismert az észak-koszovói szerb kisebbség kérdése, hogy mi lesz velük, 
jobb, hogyha elszakadnak, vagy benne maradnak a koszovói kényszerzubbonyban albán 
irányítás alatt - ez a Mitrovica-környéki, észak-koszovói régió -, és itt van a Szandzsák, a 
muzulmán Szandzsák kérdése Montenegro és Szerbia határvidékén. 

Lépjünk tovább, mert nem ezt ígértem, ez csak egy kóstoló volt. A geográfusok a 
pilóták, akiknek nincsen térviszonya vagy -iszonya, tehát ereszkedünk lefelé helikopterrel, és 
most ereszkedjünk le a Kárpát-medencébe, amint ígértem. Egy időutazást kezdünk el a XI. 
századtól napjainkig, de mégsem egy XI. századi példával kezdünk ezen népszerű 
brossurának köszönhetően (Felmutatja.), mely Érszegi Géza műve, és Komlóssy József 
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kollegánk erőfeszítésének az eredménye, ez az 1224-es Andreanumról megemlékező 
brossura, prospektus az eredeti dokumentum reprodukálásával, mert az etnikai alapú területi 
autonómiát először a Magyar Királyság mutatta be. Ez az első példa Európában, ahol az állam 
etnikai alapon biztosít önkormányzatot, területi alapú önkormányzatot lakói egy részének. Itt 
éppen az erdélyi szászok akkori magterületéről van szó Hermannstadt, Nagyszeben 
környékén, ez volt a csírája a későbbi Universitas Saxonumnak majd, amely később 
területileg is jobban kibővül, és sokkal jobban megerősödik. Tehát innen indítjuk, ettől a 
dokumentumtól a történetet, ahol a korabeli Európa térképét láthatjuk, piros színnel befestve 
azokat a régiókat, szász régiókat, amelyekre a területi autonómia kiterjedt az egyébként 
sárgára festett Magyar Királyság területén. 

Megyünk akkor tovább, egy nagyon leegyszerűsített térkép vázolja fel, hogy a 
középkorban milyen területi autonómiák voltak megfigyelhetők Magyarországon. Az 
információ nagy része természetesen nem új, hiszen olyan történelmi atlaszokból 
tanulhattunk, és ha gyerekeink általános iskolai, középiskolai történelmi atlaszát, ha 
elvesszük, és belelapozunk, láthatunk ilyen térképeket a középkor különböző századaiból, de 
így, külön kategóriákba szedve, hogy ezek melyik volt csak regionális, tehát nem etnikai 
alapú területi autonómia, és melyik volt a kifejezetten etnikai alapú területi autonómia, nem 
biztos, hogy ezt így kilistázhatjuk. 

Erdély képviselte abban az időben a regionális alapú területi autonómiát, tekintve, 
hogy az ország magterületéről - Buda, Fehérvár, Visegrád, Esztergom magterülettől nagy a 
földrajzi távolság -, a sajátos földrajzi helyzet, a Kárpátok bércei által körülvett 
medencefekvés, a nagy távolság az, ami indokolja, hogy majd regionális autonómiát élvezzen 
vajdaság formájában, élén a vajdával a XI. századtól kezdve. Azért nem etnikai alapú, hiszen 
annak idején a középkorban még Erdély magyar többségű tartomány volt, magyar, magyar-
székely többségű, tehát etnikai különállást nem jelent meg, a lakosság többsége ugyanilyen 
volt, mint az államfenntartó nemzet jelenléte az ország többi részén is. 

A többi régió már 1102-től - Horvátország elfoglalása, majd Könyves Kálmán horvát 
királlyá koronázásától kezdve - a horvát állam, az eredeti Horvát Királyság etnikai különállást 
jelentett, és belső önkormányzattal rendelkezett. Erről sokat tudunk, erről már az iskolában is 
igyekeznek a történelemtanárok a felnövekvő nemzedéket oktatni. Maga Szlavónia is - 
középkori nevén Tótország, Tótföld -, ahonnét a Szapolyai János királyunk is származik, nem 
véletlenül hívták tót királynak, a Zápolya településről elnevezett családot és képviselőit -, 
tehát maga Szlavónia is katolikus és délszláv többségű volt. Nyilván, az akkori lakóit nem 
nevezhetjük horvátoknak, tótoknak, legfeljebb szlavónoknak nevezhetjük, akik többséget 
képviseltek, és 1091-től kezdve Erdélyhez hasonló területi különállást jelentettek a Magyar 
Királyságon belül. Mintegy gyakorlótere volt ez a trónörökösnek - akár Szlavónia vagy 
Horvátország - a későbbi uralkodásra való felkészülésben. 

Haladunk a listán tovább, az emlegetett szászok - az 1224-es esztendőhöz köthető 
dokumentummal indítottuk az előző diát -, akiknek az önkormányzatisága, területi 
önkormányzatisága, amikor lezárult a szász kolonizáció, betelepülés, elérte maximális 
kiterjedését a szász etnikai tér Erdélyben. Ők halványlila színnel vannak itt feltüntetve, ezen a 
térképen. 1486-ban, tehát Mátyás idején kapták meg ezt a dokumentumot, amely lezárta ezt a 
kérdést, és kiteljesítette a területi önállóságukat, autonómiájukat.  

A székelységgel foglalkozó történészirodalom pontos évszámhoz nem tudja kötni, 
hogy a székely székek önállósága, önkormányzatisága melyik esztendőhöz köthető, egy 
folyamatos, szinte észrevétlen, folyamatos kiteljesedésről beszélhetünk. A XIV-XV. század 
az, amikortól kezdve a székely belső önkormányzat, székelyekhez köthető önkormányzat 
kiteljesedett a közismert területen, amelyet mindannyian nagyon jól ismerünk, hiszen ezt az 
egységét a mai napig is megőrizte földrajzi szempontból. Kevesen tudják, hogy a román 
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lakosság is rendelkezett - legkevésbé a románok hirdetik, hogy rendelkeztek - területi etnikai 
autonómiával. Természetesen nem mindegyik román lakta régió.  

A legősibb román lakta régiók önkormányzatisága különállása révén, azok, ahol 
először felbukkantak a románok hazánk területén a XII. században, tehát a fogarasföldi, 
hátszegvidéki, dél-hunyadi régiók, a szín román lakta régiók azok, amelyek a térképen is 
felbukkannak, és etnikai alapú területi autonómiával, önkormányzatisággal bírtak. A térkép 
nem tünteti fel, de valójában Máramaros vármegye is, ahol a román eredetű nemesség tartotta 
kezében a megyét, tehát igazából azt lehet mondani, hogy Máramaros megye 
önkormányzatisága a középkorban szintén román kézben volt, a kenézek, nemesek kezében 
volt, tehát Máramaros megye is modern szemmel nézve egy etnikai alapú román területi 
autonómiát képviselt. 

Utána jönnek a kunok és a jászok az ország belsejében, halványsárga szín az, amelyik 
feltünteti egyrészt a kicsiny jász és kun autonóm területet. A jászok esetében, az országban 
szétszóródott jászok esetében ez a területi koncentráció, amelyik a XV. században zárult le, 
tette lehetővé, hogy egy konkrét földrajzi helyen, területen etnikai autonómiával 
rendelkezzenek, hiszen az első jász lakosok a Pilisban telepedtek le - gondoljunk Jászfalura, 
ha Esztergomból Budapestre jövünk, vagy visszafelé -, tehát a központi, a centrumterületen 
kerültek letelepítésre. A későbbiekben koncentrálódtak Jászberény környékére, de arra nincs 
idő most, hogy ezzel részletesen foglalkozzunk.  

A kunok esetében némileg már korábbról, 1279-től, a kun törvényektől lehet datálni 
ezt a területi különállást, kezdetben még nem annyira meghatározott földrajzi kiterjedésben, 
amelyik épp a török hódoltság előtti esztendőkre, évtizedekre kezdett megszilárdulni 
Magyarország közigazgatási térképén. Akkor még nyelvileg különálltak. Megkezdődött az 
elmagyarosodása a jász és a kun népességnek, de akkor még nyelvét őrző, más etnikumnak 
számított, tehát egy ilyen térképen is etnikai alapú területi autonómiának tekinthetjük a jász és 
a kun székek jelenlétét.  

Az 1495-ös esztendő egy adóösszeírási esztendő, amikor volt történészeinknek 
köszönhetően már többé-kevésbé pontos - főleg Kubinyi András akadémikusnak 
köszönhetően - demográfiai adataink vannak arról, hogy az országnak milyen volt a 
népességszáma, majdnem teljes adófizető lista van, ahol az adófizető népesség családnevének 
nyelvi hangzása alapján, a helyi földrajzi nevek megoszlása alapján, hogy az egyes 
dokumentumokban milyen nyelven emlegettek bizonyos patakot, folyót, dombot, települést, 
várost. Tehát ezek alapján lehet körülbelül megbecsülni az etnikai viszonyokat, többé-kevésbé 
települési pontossággal.  

Ebben az esztendőben - Horvátország nélkül, Szlavóniával együtt a Magyar Királyság 
területén - a történészeink 3-3,1 millióra becsülik az ország népességszámát úgy, hogy az 
adófizetők számához egy bizonyos szorzószámot rendeltek. Használjuk most ezt a kerek 
számot, ebből a 3 millióból 2 millió volt magyar, egy pedig nem magyar a kutatásaik alapján. 
Tehát kétharmados magyar többségű volt akkor Hungária, tehát a hungárusok, a magyar 
hangzású családnevet viselő népesség, hiszen nemzeti hovatartozásról, etnikai hovatartozásról 
akkor, a mai értelemben véve nem beszélhetünk. Tehát a magyarnak tekinthető, mai fejjel 
magyarnak tekinthető népesség az abszolút többséget, a kétharmadot jelentette.  

Ezen a térképen a vörös szín mutatja a magyarokat, a kék szín mutatja a szlávokat, itt 
láthatók a kunok, a rózsaszín a jászokat jelenti. A zöld szín mind nyugaton, mind a Felvidék 
esetén - a bányavárosok esetében, Erdélyben - értelemszerűen a német csengésű, hangzású 
családnevet viselő lakosságot, röviden németeket -, akkori elnevezéssel szászokat, nyugaton 
pedig a hienzi, a Nyugat-Pannon, bajor, osztrák kolonistákat jelenti, akik beszivárogtak a 
nyugati vármegyéinkbe.  

A sárga szín mutatja a hegyek lábánál egyre inkább feltorlódó, majd a magasabb 
hegyvidéki zónába is felhúzódó román lakosságot - korabeli elnevezéssel oláh lakosságot -, 



 12 

délen pedig szintén kék színnel a szlávok, tehát a szerb menekültek, vagy őshonos katolikus 
vallású délszláv népesség és a ma szlovénnak nevezett népesség az, amelyik ezen a térképen 
kék színnel felbukkan. Mivel a szemünk sajnos eléggé hozzászokott a jelenlegi 
államkontúrokhoz, pici pontozással feltüntettük a trianoni Magyarország kontúrját is, hogy 
könnyebb legyen a ma emberének tájékozódni.  

De megyünk tovább, hiszen nem ez a fő feladatunk, hanem hogy a területi autonómiák 
változását figyelemmel kísérjük. Ugrottunk egy jó nagyot a középkor végétől, Mátyás 
halálának időszakától, átugrottuk a hódoltság időszakot, azt az időszakot, amely a Kárpát-
medencében különösen nagy pusztításokat eredményezett. Már elkezdhetjük a Dózsa-féle 
parasztháborútól, 1514-től ezt az időszakot, és valamikor a szatmári béke környékén, 1711 
tájékán, jó két évszázaddal később fejezhetjük be, amely a folytonos pusztítást jelentette 
hazánk területén, amely persze a közigazgatási beosztást, bizonyos esetekben a területi 
autonómiákat is érintette. Csak hozzávetőlegesen, a hódoltság határa, ezt is tudhatjuk az 
általános iskolás vagy középiskolás tankönyvekből, hogy hol húzódott az Adria partjától ez a 
muzulmán keresztény frontvonal hazánk, a Kárpát-medence területén. 

Alapvetően erre a területre a jász és a kun székek estek, amelyek többé-kevésbé 
megőrizték önállóságukat, a török is önálló székekként kezelte ezeket a régiókat. A lényeg az 
adófizetés volt, ha rendesen fizettek, akkor nem volt gond, tehát a jász és kun székek térbeli 
kiterjedése nem változott. Probléma akkor keletkezett, amikor a keresztény csapatok 
felszabadították, visszatértek az országhoz, és egyesült többé-kevésbé a Magyar Királyság is. 
Ki kellett volna fizetni a felszabadítás költségeit, hiszen a felszabadítás pénzbe került, ingyen 
nem lehetett felszabadulni a török alól, és erre képtelen volt a jász és kun székek maradék 
lakossága.  

Láthatunk ennél a felsorolásnál különböző évszámokat, hogy ez a területi autonómia 
regionális vagy etnikai alapú területi autonómia mettől meddig tartott ebben a vizsgált 
időszakban. A jász, kun székek esetében láthatjuk az 1702-es esztendőt, amikor végül is nem 
tudtak fizetni, és megkapták a templomos lovagok. Tehát elzálogosították ezeket a területeket 
csakúgy, mint a többi etnikai alapú autonómia esetében. A központi hatalom fegyveres 
szolgálatáért kapták a területi autonómiát - így a jászok és a kunok is -, legutóbb a török előtt, 
épp a Dózsa-féle parasztháború idején szolgálták a nemesi központi királyi hadakat, és 
cserébe ezért élvezték a területi autonómiát, hiszen mindvégig, úgy, ahogy a székelység vagy 
a többiek, a központi hatalom fegyveres szolgálatáért cserébe élvezték a területi önállóságot, 
területi autonómiát.  

Itt láthatjuk, hogy 1702-ben vége van a jász és a kun területi autonómiának, és kellett 
egy jó pár évtized, amíg gazdaságilag annyira megerősödött ez a terület, újranépesült, új 
adófizetők költöztek be, és képesek voltak összegyűjteni azt az összeget, és átadni Mária 
Terézia császárnőnek, amiért már visszakaphatták a területi autonómiát. Persze, a pénz nem 
volt elég, nyilván, hanem amellé még folytatni kellett azt a kötelességet, amit a középkorban 
is teljesítettek, a központi hatalom fegyveres szolgálatát. Tehát ezer huszárt is még mellé 
kellett rakni folyamatosan mindenféle háborús konfliktus idején, az államnak szüksége volt a 
jász és kun huszárokra. Tehát fizetni kellett, hogy ezt a területi autonómiát láthassuk, és egy 
XVIII. századi térképen is önálló közigazgatási, regionális alapú régióként feltűnjenek az 
ország térképén. 

Akkorra már lezárult, a török hódoltság idején lezárult véglegesen az elmagyarosodás, 
eltűnik a jász nyelv, a kun nyelv, és az ország legszínmagyarabb régiójává válik. Akkor már a 
regionális területi autonómia kategóriába kerülnek át, nem pedig az etnikailag, nyelvileg is 
különálló etnikai kategóriában láthatjuk őket.  

Az ő esetükben csakúgy, mint a hódoltság idején, az erdélyi fejedelmeink Habsburg-
ellenes felszólítási küzdelmei idején létrehozott hajdú kerület, hiszen ott 1609-től számítjuk 
Debrecen környékén, a hajdani Szabolcs vármegye déli részén az önálló, kiváltságos, tehát 
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szintén fegyveres szolgálatért cserébe kapott területileg önálló autonóm régiókat, hajdú 
területeket. Ők is hasonló sorsúakká váltak, ezek a kerületek, ahol szintén egy nyelvváltásnak 
lehetünk tanúi, hiszen a hódoltság idején különböző eredetű, nyelvű, kultúrájú 
szegénylegények koncentrálódtak ebbe a kerületbe, és erre az időszakra nyelvükben teljesen 
elmagyarosodtak. Legfeljebb egy-két település, éppen a legközismertebb Hajdúdorog 
esetében láthatjuk, hogy ortodoxnak kellett lenni, hogy aztán görög katolikus vallási, egyházi 
központtá váljon ez a hajdúváros, Hajdúdorog; nyilván délszláv ortodox, szerb háttérnek 
kellett lenni annak idején, még az oszmán fennhatóság idején annak a hajdú tömegnél, akiket 
oda telepítettek.  

Ebben a kategóriában a jászok és a hajdúk, kunok említésén túl, ahol nem etnikai 
különállásról, hanem csak regionális különállásról beszélhetünk, az Erdély, található továbbra 
is annyi kitétellel, hogy ekkorra már Erdély, legalábbis az 1600-as évek derekától kezdve a II. 
Rákóczi György szerencsétlen lengyelországi kalandja után, büntető expedíciók 
eredményeként - török-tatár, krími tatár, török büntető expedíciók eredményeként - a 
Székelyföld és Partium közötti Erdélyi-medence, Mezőség magyar lakosságát, 
településterületét teljesen szétzilálták ezek a pusztítások, és ennek köszönhetően a hegyekből 
leereszkedő román lakosság már többségi népességgé vált. Tehát ekkora már Erdély 
Nagyfejedelemség elveszti magyar etnikai többségét, és román többségű tartománynak számít 
az 1560-as évektől kezdve. 

Ilyen alapon, ha úgy nézzük, hogy román többségű régió, akár át is lehetne sorolni az 
etnikai alapú területi autonómiák körébe, de valójában a politikai hatalom a Habsburg 
időszakban, a török utáni időszakban - a román etnikai többség ellenére - a Nagyszeben 
székhelyű, jelentős mértékben szász kézben is levő német adminisztráció, a Habsburg császári 
adminisztráció kezében volt. Ez volt az a megfontolás, hogy Erdélyt hagytam a regionális 
területi autonómia kategóriában és nem az etnikai területi autonómiában, hiszen ez nem a 
románság különállását jelentette ebben az időszakban. 

Etnikai területi autonómia maradt a Drávától délre, és az Adriai-tenger közötti régió, 
tehát a horvát, szlavón területek, ahol a török hódoltsággal összefüggő migráció 
következtében már az ottani szlavón lakosság, katolikus délszláv lakosság - inkább helyesebb, 
ha azt mondom, mert nem lehet még horvátnak címkézni ezt a lakosságot -, tehát a katolikus 
délszláv lakosság elmenekülése, elpusztulása északra, nyugatra, az adriai partvidékre 
eredményezte, hogy ezt a török utáni demográfiai vákuumot délről észak felé költöző 
katolikus horvát népesség, kimondottan, eredetileg is magát horvátnak nevezett népesség 
foglalja el, és az itt maradt katolikus délszláv népesség az 1700-as években már kimondottan 
magát horvátnak nevező katolikus nemzeti közösséggé formálódott. Ez a különállás - ezt 
évszámokkal is feltüntettem - ebben az időszakban is megfigyelhető volt, az akkorra már 
egyesített Horvát-szlavónországi, horvát-szlavón királysági területeken.  

Etnikai alapú területi autonómiák maradtak a térképen rózsaszínnel ábrázolt szász 
területi autonómiák a szászok esetében, illetve a lilával ábrázolt, változatlan kiterjedésű, az 
1500-as, 1600-as évekbeli pusztulásokat - hegyvidéki környezetének és a korabeli 
örökösödési birtokviszonyoknak, jogi viszonyoknak is köszönhetően - elég jól átvészelő 
székelység területét is láthatjuk ezen a területen. Körülbelül ugyanolyan földrajzi előnyöket 
élveztek, mint a hegylakó románok a pusztítások idején, hiszen a pusztítások alapvetően a 
medencék, folyók és völgyek magyar lakosságát érintették ezekben a kritikus évszázadokban.  

Töréseket látunk az 1780-as évek tájékán szinte mindegyiknél, ez a II. József 
császárunk, kalapos királyunk közigazgatási reformjaival függ össze. Az etnikai alapú területi 
autonómiákat felszámolta, de ezek újjáéledtek az 1790-es esztendőben, amikor a korábbi 
közigazgatási vármegyebeosztás újjáéledt a császár halálát követően. Töréseket látunk a 
Bach-korszakban is, az 1850-60. közötti időszakban is, amikor szintén elvesztik 
különállásukat ezek az etnikai alapú és regionális alapú etnikai területi autonómiák, majd ’60-



 14 

tól élednek újjá, de nem sokáig, hiszen jön a modern magyar állam, az Osztrák-Magyar 
Monarchia idején, amelyik francia mintára próbálja felépíteni az ő nemzetállamát, centralizált 
nemzetállamát és egységeíti közigazgatását, hogy a feudális időszakból maradt igazgatási 
szilánkok, különböző rendű-rangú autonómiák szűnjenek meg, és legyen egy egységes, 
modern közigazgatása a magyar államnak. Hogy ez hogyan sikerült, majd mindjárt rátérünk. 

Amiről beszéltem, és amikor a térképet nézegettük az 1700-1800-as időszakra 
vonatkozón, ez az az időszak - a francia forradalom időszakától kezdve -, amikor 
megszülettek a modern nemzetek. Ezekre is, ha odafigyeltünk a történelemórán, alaposan 
ismerhettük ezek mechanizmusát, a francia nemzetállam-építés módját, a francia példát, 
amelyek mindenki, akinek sikerült ebben az időszakban, az 1800-as években nemzetállamot 
létrehozni, ezt a francia példát követte, hogy így kell csinálni, így lesz egy állam területén 
majd egy nyelv, egy etnikum, és így lehet megvalósítani a francia típusú nemzetállam-építést. 

Mi is tettünk egy lépést 1844-ben, egy logikusnak tűnő lépést, hogy ezt a régiót úgy 
hívják, hogy Magyarország, és miért volna perverz gondolat, hogy Magyarországnak magyar 
legyen a hivatalos nyelve a latin helyett, amelyik nagyon sokáig kompromisszumként 
működött a tarka nyelvi etnikumú Magyar Királyság területén. Ettől az időszaktól kezdve, 
már mindannyian tudjuk, a francia példát követve megkíséreltük azt, ami a franciáknak 
sikerült, hogy a nemzetfelfogás nyugati mintáját megvalósítsuk, de nem úgy, ahogy ma 
gondoljuk, hanem úgy, hogy mindenki, aki az állam polgára, az a nemzet tagja is, tehát az, aki 
magyar alattvaló - akkor még alattvaló, ma azt mondanánk, hogy magyar állampolgár - a 
magyar nemzet tagja, legfeljebb tót ajkú, oláh ajkú vagy rác ajkú alattvaló, de mindenki 
magyar. És ha ezt visszahalljuk Ceauşescutól száz évvel később, akkor ez nem tetszik, de ez 
már egy másik kérdés. (Derültség.) 

Tehát megkíséreltük a központosított, egységes magyar nemzetállam létrehozását 
ebben az időszakban, és mereven elutasítottuk gondolkodás nélkül a nem magyar etnikai 
kisebbségek, még a tömbben élő területi autonómiára irányuló követelést is, hiszen úgy véltük 
ebben a Házban több mint száz évvel ezelőtt, hogy ez a magyar állam integritása kárára 
valósulna meg. Ezt egy nyílt támadásnak, állampolgári hűtlenségnek tekintettük, hogy valaki 
ilyen területi autonómiát akar követelni, legyen az szerb, szlovák, román vagy más etnikumú.  

Ezután jön az 1876-os közigazgatási reform, hogy lássunk hozzá az ország 
közigazgatásának, terület-felosztásának, átdolgozásának. Nem tudom, hogy mennyire fájt 
azoknak, akik ezt megvalósították, némelyik csak 200 éves volt, de a szász és a székely 
autonómiára gondolva, 650 éves autonóm területi egységeket számoltunk fel az ország 
területén annak érdekében, hogy egységes legyen az ország közigazgatása, hogy egységesen 
megyék osztozzanak hasonló, többé-kevésbé hasonló méretű megyék osztozzanak az ország 
területén. 

A későbbiekben láthattuk, hogy ez nem sikerült, a francia példát nem tudtuk követni, 
hiszen jelentősek voltak a különbségek. Mi csak félig voltunk függetlenek egy császárságon, 
egy monarchián belül, de a demográfiai különbségek is jelentősek voltak. A Francia Királyság 
területén, majd később a köztársaság területén a modern mai francia nyelvet beszélő északiak 
demográfiai súlya sokkal nagyobb könnyebben tudták ledarálni az oxitán déli nyelveket, nem 
beszélve a periférián élő kis nemzetiségeket, bretonokat, vagy a meghódított lotharingiai, 
elzászi német ajkúakat, északi baszkokat, katalánokat, hadd ne soroljam fel az összeset. Tehát 
sokkal könnyebben tudták a periférián lévő, nem irodalmi nyelvet beszélő, franciát beszélőket 
elfranciásítani, mint mi, akik az 1700-as évek végére, éppen II. József idejére kerültünk 
etnikai-demográfiai gödörbe.  

Az ország lakosságának, amikor a modern nemzet megszületik, a francia forradalom 
kitör, akkor Hungária lakosságának a harmada volt csak magyar, kétharmada nem volt 
magyar, akkor rendeli el II. József az első népszámlálást. Tehát már konkrét számok is 
kimutatják, hogy egyrészt nekünk sokkoló hatású - kortársaink, nyelvébresztők, politikai 
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nemzetébresztők számára is sokkoló -, hogy Istenem, csak a harmada vagyunk az ország 
lakosságának, és a többiekben, nem magyarokban is tudatosul, hogy nem mi vagyunk a 
többség, és nincs politikai hatalmunk. Tehát nem ugyanaz a francia példa, mint a magyar, 
tehát eleve sikertelenségre ítéltetett a franciát példát követni, ha nekik sikerült, nekünk is 
sikerül mindenkit beolvasztani; hát, nem sikerült. 

De mielőtt odajutnánk, ahhoz a szomorú időszakhoz, amikor széthullik az állam, 
nézzük meg konkrétan, földrajzilag is, hogy melyek voltak a legjellegzetesebb területi 
autonómiakövetelései a nem magyar lakosságnak. Ami megvalósult a középkor óta 
folyamatosan, többé-kevésbé a Dráva mentén, legalábbis ebben az időszakban már a Dráva 
mentén húzódott az a terület, amelyet Horvát-Szlavón Királyságnak hívtak, vagy Horvát-
Szlavónországnak, vagy Horvát-Tótországnak, az a Dráva folyó mentén húzódott, és 
alapvetően a szín horvát lakosságú területeket és bizonyos szerb lakosságú régiókat - 
Szerémséget, a később Krajnának nevezett, mai bosnyák határon lévő régiókat is magába 
foglalta - és 1868-tól, hivatalosan a horvát-magyar kiegyezéstől 1918-ig működött is. Ez 
megvalósult, ezzel kapcsolatban nem is volt kifogása a magyar államnak, és ez többé-kevésbé 
jól működött, még akkor is, hogyha ők ezt az időszakot különösen nem szeretik, de ez egy 
európai szinten is példamutató területi autonómia megvalósulását jelentette a Magyar 
Királyságon belül, a Szent István Korona országainak keretein belül. 

A többiek nem voltak ilyen szerencsések, igaz, történelmi alapjuk sem volt egy ilyen 
érveléshez, területi különálláshoz. 1867 után Erdély beolvadt az anyaországba, tehát visszatért 
szorosabb értelemben is a Magyar Királysághoz. Korábban is, persze, a Habsburg különállás 
idején is a Magyar Szent Korona részét képezve volt a birodalom része, közigazgatásilag 
külön kezelve. Tehát beolvad Erdély a ’48-as márciusi pontok egyikeként, a legutolsó egy szó 
az volt, hogy unió. Ez nekünk is tetszett, a románok is szerették ezt a szót, hogy unió, csak 
más értelemben értelmezzük mindannyian, mihez képest Unió? Tehát megvalósul az unió, és 
ez már nagyon nem tetszik a románoknak, hiszen akkor már az első magyar népszámláláskor - 
1869-ben csináltuk az első népszámlálást - statisztikusaink legalább 57-58 százalékra 
becsülték a románok arányát. Ők szerették volna Erdély különállását megőrizni, ahol, ha 
mindannyian megfelelő arányban kapnak politikai önállóságot, tehát választójogot, akkor 
érvényesül a román többség, és az történik Erdélyben, amit a román többség akar, politikai 
értelemben is. Akkor ez volt Erdély, a megszűnés évében ez volt a közigazgatás határa.  

Érdekes módon a román nemzetébresztők más határokat nem húztak, amelyek jobban 
igazodtak volna a nyelvhatárhoz, a sárga és a piros szín határához. Ez az egyetlen, amely 
felmerült, hogy egyelőre Erdély különállása elég lett volna nekik. 1861. március 24-én - ez az 
időszak, amikor a magyar nemzetiségi törvény előtti években vagyunk, folynak a viták, 
huzavona, hogy milyen típusú legyen a magyar nemzetiségi törvény, hogyan kezeljék az 
etnikai kisebbségi kérdést, annak területi vonzatát, a szervek egy hivatalos, cirill betűs, egész 
jó kivitelű publikációban közzé is tették deklarációjuk mellékleteként, hogy ők így képzelik 
el. Egy fekete vonal mutatja, hogyan képzelik el a szerb politikai autonómia határát.  

Ez annyiban tér el a mai Vajdaságtól - többé-kevésbé ismerjük, ezt mindenki tudja -, 
hogy a Romániához tartozó dolománti régiókat, illetve a Nagyszentmiklós, Bartók 
szülővárosa környéki régiókat is szerették volna megkapni, illetve a Vukovár környéki - ma 
Horvátországhoz tartozó, még ma is dominánsan, a háború ellenére is dominánsan szerb 
többségű régió, az Eszék, Vukovár közötti régió is - a Vajdasághoz tartozott volna. 
Érdekessége a tervnek, hogy akkor a legvérmesebb álmukban sem számoltak azzal, hogy 
Topolya az északi és közép-bácskai tömb, a Tisza-vidék Szabadkával hozzájuk tartozna. 
Akkor még az étvágyuk nem jött meg, akkor még a Sorbonne-on tanító, európai 
szaktekintélynek tekinthető Jovan Cvijić, a szerb geográfia atyja még nem súgta meg, hogy ez 
is nagyon fontos része a szerb államnak, ekkor még megelégedtek volna azzal, ha a Ferenc-
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csatornánál megáll a Vajdaság határa, ellentétben a maival, amikor Szeged határában húzódik 
a szerb-magyar államhatár. 

Megyünk tovább, nézzük, hogy északon mi a helyzet. Ez is egy többé-kevésbé 
közismert tervezet, fekete-fehérben különböző publikációkban is felbukkan ez az elképzelés, 
hogy a”Felső-magyarországi szláv körzet”, kerület hol húzódna, milyen területekre terjedne ki 
az ő elképzeléseik szerint. Itt igazodott a nyelvhatárhoz, a dominánsan szlovákok által lakott 
régiókat szerették volna egységbe foglalni, etnikai alapú területi autonómiában, egy felső-
magyarországi autonóm körzetben egyesíteni. A különböző viták során magam is olvastam 
ezeket a vitákat, illetve azok hivatalos magyar fordítását. Akkor még kikérték maguknak azt, 
hogy ők hűtlenek lennének a magyar állam eszméjéhez, a magyar integritást nem érintő belső 
autonómiát jelentene, ahol persze a szlovák lenne a hivatalos nyelv, és a szlovákság 
működtetné ezt az államot az államon belül felső-magyarországi szlovák kerület néven. 
Természetesen ezek közül, leszámítva a horvát-szlavón példát, egyik sem valósult meg. 

Ezután a nemzetiségi törvény után napirendre került közigazgatási reform jön, amiről 
beszéltem, csak azért vetítem ismét, hogy emlékezzünk rá, ha a billentyűvel manipulálok, és 
mozgatom a billentyűt, tehát a reformunk előtt a vármegyék halmaza látható és az etnikai 
alapú, vagy regionális területi autonómiák különböző nagyságú foltok a térképen, és ez 
ilyenné válik a dualizmus idején, 1876. után. Egyrészt láthatjuk a regionális etnikai 
autonómiát jelentő Horvát-Szlavón Királyság különállását. Nem gyakran szoktuk látni a 
címerét, hogyan nézett ki Szent István koronája alatt a címere: a horvát pepita, nyest szalad a 
Száva, Dráva között, Szlavónia, és persze Dalmácia is, amely közvetlen velencei örökségként 
Habsburg tartománynak számított. Tehát ez a Horvát-Szlavón eset, és a többi régióban, a 
Drávától északra modernizálták, megyésítették francia példára az ország területét, és eltűntek 
az etnikai alapú területi autonómiák a Lajtán túli régióban, ha ezt Bécsből nézzük, a Magyar 
Birodalom területén.  

Megyünk tovább. A soknyelvű Osztrák-Magyar Monarchia kavalkádján keresztül 
jutunk el Trianonhoz. Egy kördiagramot csempésztem be, hogy a demográfiai arányokat is 
lássuk. A zöld szín mutatja a német nyelvűeket a birodalmon belül, a pirosak vagyunk mi, és 
itt vannak a csehek is, a nagy vesztesek, akik mindvégig megkísérelték átalakítani legalább 
hármas, Bécs--Budapest--Prága-központúvá a monarchiát. Aztán ez nem valósult meg, és 
hogy a felbőszült csehek mit csináltak, azt mindannyian nagyon jól tudjuk. 

Lapozzunk tovább! A területi autonómia szempontjából érdekes, hogy ekkor is, de a 
XX. század későbbi időszakaiban a Kárpát-medence területén az etnikai alapú területi 
autonómia akkor merült fel, amikor már késő volt. Tehát last minute autonómiák voltak, 
amikor már alig maradt néhány hét, nap vagy egy-két év. Ez a Károlyi-kormánynak, Jászai 
Oszkár külügyminiszter úrnak volt a tervezete, próbálkozása, hogy a még meg nem szállt 
területeken megtartani a helyi lakosságot a magyar Szent Korona keretén belül. A csehek és a 
románok még nem értek oda, tehát még magyar kézben maradt Északkelet-Magyarország, a 
ruszin területek, ahová már szivárogtak be Galícia felől az ukrán gárdisták agitációs céllal, 
már tervezgették a Hucul Köztársaságot a Felső-Tisza folyása környékén, Rahó környékén, de 
megszületik a törvény, a Ruska Kraináról szóló autonómiarendelkezése nem sokkal karácsony 
előtt, december 21-én. Kicsit később, akkor már éreztük, hogy a Latorcán át nemsokára 
találkoznak a cseh és a román csapatok, ez el fog veszni. A németeknek is Magyarország 
teljes maradék területén felkínálták a területi autonómiát, de megvalósítására igazából 
földrajzi szempontból csak a nyugati perifériákon volt lehetőség, ott, ahol a jelenlegi Őrvidék, 
németül Burgenland tartomány található. Ez a január 28-i kétségbeesett próbálkozás a német 
lakosság meggyőzésére.  

Ez az időszak az, amikor Beneš, az osztrák-magyar ellenség gyűlöletében még 
kísérletezik a korridorral, tehát a dél-szláv és nyugati szláv korridor megvalósításával, majd 
amikor ez nem sikerül, hogy Magyarországon üssön még, Ausztriát felbíztatta, hogy felejtse 
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el a bajtársi becsületet, nem érdekes, hogy együtt harcoltunk az I. világháborúban, hány 
tízezer magyar fiatal halt meg a Dolomitokban Dél-Tirolért küzdve, a piros-fehér-zöld 
olaszokkal való háborúban, kérjék és igényeljék a magyaroktól a békekonferenciát, hogy a 
német lakosságú régirókat szerezzék meg. Sajnos az osztrákok erre hajlottak, és az álmuk 
részben teljesült is. Tehát ez is egy kétségbeesett kísérlet volt, főleg a nyugat-magyarországi 
tömbnémetség megtartására.  

Ez egy anakronisztikus valami, március 11-én autonómiát ajánlani, akkori 
elnevezéssel, Tótországnak, Slovenská Krainának, amikor már a csehek már régóta ott 
pihentek Komáromban, már régen bemasíroztak január 1-jén, a szilveszteri buli után 
Pozsonyba, szinte akadály nélkül, már a maradék palócföldi régiókkal próbálkoztak, 
Balassagyarmat elfoglalásával, Eger és Miskolc bevételével, Miskolcot el is foglalták. Tehát 
akkor már egy kicsit késő volt. Egy területi autonómiát felajánlani a szlovákoknak, akik ezt 
már 1861-ben kérték, mint tudjuk, úgyhogy egy kicsit késő volt. A többi területen már nem is 
próbálkoztak a szerbek, románok megtartásával, a területi autonómia felkínálásával.  

A monarchia széthullása, felosztása közismert. Itt egy térképet látunk, ezt nem lehet 
átugrani ebben az időutazásban, a magyar állam és etnikai tér szétdarabolása, egy Kogutowicz 
Károly, kedvenc elődünk térképe, ez annyira bevált, hogy az elmúlt húsz évben több helyen, 
amikor különböző kiadványok jelentek meg, és kértek tőlünk reprodukciós tippeket, hogy 
miből csináljunk reprodukciót, ez nagyon tetszett mindenkinek, úgyhogy ezt sok kiadványban 
láthattunk mellékletként és önálló térképként is, hiszen szépen dekorált a térkép. Nem annyira 
bonyolult a térkép, az átlagember is jól boldogul vele, és a fekete vonal, a későbbi trianoni 
határ pedig magáért beszél. Ez az időpont, amikor megszületik a magyarkérdés a Kárpát-
medencében, és körvonalazódnak azok a területek, ahol egyáltalán, majd később, akár 
napjainkban is lehet beszélni etnikai alapú területi autonómiáról.  

Egy leegyszerűsített, primitív térkép, kördiagramok is mutatják az etnikai arányokat az 
elcsatolt területeken. A magyar többségű területek vörös színfoltjai bukkannak fel ezen a 
térképen, amelyek alapjai lehettek a két világháború közötti időszakban akár 
határmódosításoknak, akár belső etnikai alapú területi autonómiák létrehozásának. Ezek, 
persze, sehol sem valósultak meg, hiszen a románok tartották magukat ahhoz a mondáshoz, 
amelyet a második bécsi döntésen is hőbörögve mondtak, hogy egy barázdát se adunk vissza a 
magyarokat. Tehát 10 négyzetcentiméterre se lehetett esélyünk, hogy önszántukból 
visszaadják, és a területi autonómiák megvalósítása sem jöhetett szóba. Természetesen az 
etnikailag rendkívül tarka, rendkívül törékeny, kolbászformátumú Csehszlovákia - a soha nem 
létező állam esetében - létrehozásánál nagy szükség volt mindenféle autonómiaígéretre. A 
szlovákok meggyőződése is magában foglalta az első perctől kezdve az etnikai alapú területi 
autonómia, a különállás ígéretét, szirénhangját; ugyanígy vonatkozik ez a ruszinokra is. Ez, 
persze, írott malaszt maradt, nem valósult meg, és ez egyik példája, amit mondtam kicsit 
viccesen, hogy last minute autonómia. Ez egy utolsó pillanatban hozott autonómia, amikor 
ténylegesen megajándékozza Prága - kínjában, mit tehetett volna, hiszen látjuk, 1938. 
szeptember 29., München az aláírás dátuma -, és utána néhány nappal fanyalodott rá, hogy 
október 7-től a Slovenská Kraina, amelyik egy alávetett, megtaposott tartomány volt, ahol a 
későbbi államalkotó létét, a szlovák nemzet létét sem ismerték el, hiszen csak tájszólásként 
kezelték a csehszlovák nemzeten belül a felvidéki szomszédainkat. Ilyen zászlóval és 
címerrel, mely később az első Szlovák Köztársaság hivatalos zászlaja és címere lesz, 
autonómiát kap, úgy, ahogy kicsit később, négy nappal később ugyanezt ajánlották fel, 
valósították meg az Ungvár székhelyű Karpatská Rus, vagy ahogy a magyar nyelvben 
egyszerűen szoktuk használni, a kárpátaljai Oroszország ugyanilyen autonómiát kapott ezzel a 
címerrel és zászlóval, amely néhány napig a független Kárpát-Ukrajna címerét és zászlaját 
jelentette, amíg a magyar biciklis honvédek fel nem bicikliztek az Uzsoki-hágóhoz, a Tatár-
hágóhoz és a Vereckei-hágóhoz 1939 március derekán.  
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Tehát ezalatt az egy, majdnem másfél év alatt működhetett csak, az utolsó pillanatban, 
amikor már láthatták a csehszlovák állam vezetői, kitalálói, könnyes szemekkel, közben már 
csomagolva, hogy távozhassanak ebből az országból, amelyet Németország hamarosan el is 
nyelt, megemésztett. Az utolsó pillanatban valósították meg a tényleges etnikai alapú területi 
autonómiát, ahol a külügyektől kezdve - a pénzügyektől eltekintve - megvalósult valóban az 
önkormányzatiság önálló parlamenttel, kormányzóval. 

Ugyanez volt déli szomszédainknál, az utolsó pillanatban megvalósított területi 
autonómia. A szerbek által irányított, Belgrád székhelyű, fővárosú délszláv állam, Szerb-
Horvát-Szlovén Királyság, majd 1929-től Jugoszláv Királyságban is, ahol a fej, az erő, az erős 
kar jelentette a szerbséget. Az utolsó pillanatban, hosszú, elkeseredett küzdelmek 
eredményeként 1939. augusztus 24-én a horvát vezetőkkel folytatott tárgyalás eredményeként 
megvalósították az igazi etnikai alapú területi autonómiát Jugoszlávián belül, mely nem 
sokáig élt.  

Ezen a térképen, ahol láthatjuk a korabeli bánságokat, láthatjuk, hogy a Száva és a 
tengermelléki Bánság összeolvadásával és helyenként kiegészítésével megvalósítják a Zágráb 
székhelyű Banovina Hrvatskát, a horvát bánságot, akkor hivatalosan ilyen címerrel és ilyen 
zászlóval. A kontúrját messziről is jól láthatjuk, egy bélyegen is megjelentették, ez a horvát 
bánság Jugoszláviában önálló bánnal, a szerb király által kinevezett bánnal, a horvátok által 
választott, mind a mai napig Sabornak, nemzetgyűlésnek nevezett parlamenttel és teljes belső 
önkormányzattal.  

A szerbek egyedül a hadügy, külügy, belbiztonság és külkereskedelem és közlekedési 
kompetenciákat tartották meg jugoszláv szinten, egyébként ezen a területen, amelyet feketére 
festettek a bélyegen, a horvátok végre - amiről álmodtak - önállóvá válhattak. 1939 
augusztusában kapták vissza azt, amit a magyarok alatt élvezhettek a bukás végéig. Tehát ez 
egy késői tanulság volt számunkra, hogy nem kerültek jobb helyzetbe, sőt, rosszabba kerültek, 
mint a Szent Korona tagjaiként. 

Nem volt etnikai alapú területi autonómia, de amikor Kárpátalja ruszin része is - ezen 
a térképen rózsaszínnel feltüntetve -, a korabeli, megnagyobbodott Magyarországon nem 
kapott területi autonómiát kényes földrajzi fekvése miatt is, annak ellenére, hogy elismerték, 
hogy a leghűségesebb nemzet, Rákóczi kedvenc nemzete, natio fidelissima. Szeretjük a 
ruszinokat, együtt éreztünk a csehszlovák időszak alatt szenvedéseikkel, csalódásaikkal, de 
végül is Teleki miniszterelnök úr, a Földrajzi Társaság főtitkára, egyik kedvenc geográfusunk 
próbálkozásai ellenére nem valósulhatott meg a területi autonómia.  

Egy kormánybiztost neveztek ki a katonai vezető mellé Ungvárra, és a maximum, amit 
el tudtak érni, egy majdnem autonómiaszerű, közigazgatási kirendeltséghalmaz jöhetett létre 
az ungi, beregi, máramarosi közigazgatási kirendeltséggel, ahol hivatalos volt a ruszin nyelv a 
magyar mellett. Új neveket kaptak a települések, cirill betűs feliratok kerültek ki az utcára, a 
táblákra, kétnyelvűvé vált ez a régió, de a központja, Ungvár, a székhely is kívül esett a 
szűken vett Magyarországhoz. Ungvár volt amúgy is a főváros, tehát egy sajátos képlet volt, 
amelyet nem nevezhetünk igazából etnikai alapú területi autonómiának, de majdnem, és ez 
volt az egyetlen példa a megnagyobbodott Magyarországon 1939-től 1944-ig. Ez is egy olyan 
példa, amely a történelmi hűség kedvéért megemlíthető, még akkor is, ha nem tartozik a 
szorosan vett etnikai autonómiák körébe. 

1945 után vagyunk a Kárpát-medencében, többé-kevésbé a régi államhatárok lettek az 
új államhatárok. Kárpátalja közben, a csehszlovák nép hálájaként átkerült Sztálin 
Szovjetunióhoz, etnikai alapon, pontosabban a szovjet Ukrajnához. Etnikai autonómiáról 
ebben az időszakban, 1945. után egyedül a Vajdaság esetében beszélhetünk, amely szerb 
geopolitikai fogalom lett, amelyet végre Tito elvtárs piros ceruzával a kezében rárajzol a 
térképre, hogy milyen is lesz a Vajdaság, mint közigazgatási egység. Nem etnikai alapú 
közigazgatási egység lett, hiszen az az etnikai tarkaság a Vajdaság területén, az a 
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kiegyensúlyozott, egymást kiegyensúlyozó magyar, német, szerb etnikai balansz, egyensúly 
megszűnik a 300 ezer német deportálásával, elmenekülésével, evakuálásával, koncentrációs 
táborban való megsemmisítésével, vagy a sztálini szovjet félnek történő kölcsönadásával, 
rabszolgaként történő kölcsönadásával. A degermanizálás, a némettelenítés eredményeként 
egy abszolút szerb többségű közigazgatási egységgé válik, és a magyar marad az egyetlen 
etnikai kisebbség, amelyik számottevő tömeget jelent ezen a területen.  

1945-74-ig egy látszatautonómiáról beszéltünk Szerbia északi részén, amely 1974-től 
válik igazából az egyik legpéldamutatóbb regionális alapú területi autonómia színhelyévé. 
Újvidék székhellyel létrejön az a tartomány, amelynek a többi köztársasághoz képest csak 
annyival van kevesebb joga, hogy papíron sincs joga kiválni, úgy, ahogy Koszovónak sem 
volt joga kiválni. Tehát rendkívül széles körű autonómiával rendelkezett, amelyet aztán 
Milosevicsék fognak felszámolni, de ezekre már emlékszünk, már szinte a közelmúlt, 1990., 
illetve a rendszerváltozás környéki esztendők, a délszláv háborúk időszaka ez. 

2009-től beszélhetünk ennek a vajdasági autonóm tartománynak az újjászületéséről, 
amely különállás jó nekünk, jobb, mintha egységes Szerbián belül élnének a délvidéki 
magyarok, de semmiképpen nem jelent etnikai alapú területi autonómiát, ez nem elégítheti ki 
a magyarokat. Legfeljebb olyan konstrukcióit, hogy Olaszországban is létezik a Trentino-Alto 
Adige olasz-német nagy autonóm régió, és azon belül van a Süd-Tirol, a dél-tiroli autonóm 
tartomány, tehát egy ilyen autonómia az autonómiában jellegű konstrukció jöhetne itt szóba. 
Illusztrációként ideraktam a három nagy tájat képviselő Bácskát, Bánságot és a Szerémséget 
képviselő illusztrációkat, amelyek a Vajdaság hivatalos címerét, a jelenlegi címerét mutatják. 

Megyünk tovább Romániába, ahol a kényszerautonómia semmiképpen nem 
jókedvében, a román nemzet jókedvében létrejött autonómia, erről is nagyon sokat lehet már 
olvasni. Közismert tények mutatják, hogyan jött létre, szovjet nyomásra, Sztálin nyomására ez 
az autonóm régió, a korábbi tartomány hogyan bukkan fel a térképen 1952-ben, hogy egy 
magyar autonóm tartomány jöjjön létre itt. Itt az eredeti középiskolai térképen lilával 
láthatjuk, hogy abban az időszakban hol volt a magyar autonóm tartomány határa az ’50-es 
években, ezen a térképen ezt zöld színnel láthatjuk, amelyet aztán később, a román 
trükközések eredményeként szép lassan, szinte észrevétlenül formálják át, hogy aztán értelmét 
veszítse, kicsit északra tolják. Háromszéket azért, mert azt mondják, hogy hatalmas nagy 
iparváros, Sztálinváros, az eredeti Brassó és a mai Brassó vonzáskörzetébe tartozik, jobb az 
neki, ha Brassóhoz vonzódik, és a román többségű mezőségi régiók pedig hozzákerülnek az 
északi marosszéki, csíkszéki, gyergyói és az udvarhelyszéki régiókhoz, és aztán tolódik el, 
majd végül is 1968-ban az általános román megyereform eredményeként eltűnik. 
Mondhatnánk a románokra, hogy ugyanazt csinálják, amit mi csináltunk 1876-ban, csak más 
jelleggel, és jóval-jóval később.  

Az etnikai arányok is tükrözik a trükközés eredményét, 77 százalékról a zöld kereten 
belül, a piros pontozásos régión belül a Maros-Magyar Autonóm Tartományon belül 62 
százalékra csökkent, majd később ez is megszűnik. Hogy ez mennyire volt látszatautonómia, 
kikívánkozott belőlem, hogy ezt a korabeli székely mondást odaírjam, hogy az autó magyar 
volt, de román sofőr vezette ezt a régiót, amely valójában új volt. 

Végül elérkeztünk a jelenhez, ahol nyilván, nem politikusként, hanem geográfusként, 
a korábban vázolt követelmények alapján megrajzoltam azokat a régiókat - természetesen 
vonzáskörzeti, gazdaságföldrajzi szempontokat is figyelembe véve -, ahol egyáltalán, még 
akár a legutóbbi népszámlálás eredményei alapján is lehet arról beszélni, hogy autonóm 
körzet vagy tartomány - attól függően, hogy milyen nagyról beszélünk - valósítható meg, ahol 
még a magyar etnikai többség megvalósítható, ha egyet akarnak, és valóban akarják ennek a 
megvalósítását. Egy egyszerű kis áttekintő térképet mutatok, amely azt mutatja, hogy 
Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia esetében lehet szó egyáltalán etnikai alapú területi 
autonómia megvalósításáról, legalábbis mezoregionális szinten, nem pici, kis mikroszinten. 
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Nézzük ezt kicsit közelebbről! Nevezzük, mondjuk, ezt az elképzelt régiót dél-
szlovákiai, vagy akár felvidéki magyar autonóm tartománynak. A kiterjedése miatt ez 
nemcsak körzet, hanem tartomány nevet is viselhet. Amikor a térképet megrajzoltuk, 
települési szinten még nem volt elérhetők a nem túl régen elérhetővé vált szlovákiai tavalyi 
népszámlálás települési szintű eredményei, de a lényeget így is ábrázolja a 2001-es és a ’41-es 
helyzetről készült térkép.  

A szürke vastag vonal mutatja a mindenkori államhatárt, országhatárt a Szlovák és a 
Magyar Köztársaság között, vagy a Magyar Királyság között. Akkor még a nyelvhatár mentén 
futott az államhatár, most pedig ott, ahol közismert, és láthatjuk, hogy a korabeli 
népszámlálások alapján hogyan változtak meg ennek az elképzelt magyar autonóm 
tartománynak az etnikai viszonyai. Az 1941-es népszámlálás idején még több mint 95 
százalékban magyar lakosságú területről van szó, és ez 2001-ben már 67 százalék környékire 
zuhant, legutóbb, tavaly 53,5 százalékra. Már nagyon billeg az a magyar többség, akik 
magukat magyarnak akarták, magyarnak merték vallani, magyar pedig az, aki annak vallja 
magát. 

A legutóbbi számokhoz, a 2011-eshez, ezt a sajtóban is lehetett látni, több szakértő is 
nyilatkozott erről, és a mi kutatásaink is ezt támasztották alá, hogy rendkívüli mértékű az 
elnemzetietlenedés. Tehát azoknak a száma és aránya elképesztő mértékben, főleg a vegyes 
határ menti városokban előretört, akik nem akarnak erről nyilatkozni, azt mondja, hogy se 
szlovák nem vagyok, se magyar. Némelyik városban, a nyelvhatár mentén, akár Losoncon 25 
százalék, Érsekújvárnál és Komáromnál is 15-25 százalék között mozog, elképesztően nagy 
tömeg az, aki nem nyilatkozik. Valaki viccesen mondhatja is, hogyha politizálni akarna, 
mondhatná, hogy mosztosodik ez az átmeneti zóna. Tehát ezek a konkrét számok, és erre az 
elképzelt régióra vonatkoznak. 

Sok olyan város hiányzik, amelyik az 1938-as visszatérésnél még Magyarországhoz 
tartozott. Sokan nézhetik, hogy Kassa, vagy más határ menti város, mint például Léva miért 
nincsen benne, de ha azokat beletennénk, a magyarok aránya lezuhanna a mélybe. A területi 
autonómia pedig ott működik, ahol az adott kisebbség dominál demográfiailag is, egy 
elképzelt parlamentben, egy komáromi tartományi gyűlésben a magyar többséget biztosítani 
kell, mert egyébként leszavazza a másik fél; de csak fantáziálok itt geográfusként. 

Menjünk tovább észak-keletre! Az Ukrajnához tartozó, Kárpátiának nevezett régió 
1941-ben és 2001-ben. Bármilyen tervet rajzol bárki, körülbelül erre jut, mivel kis területről 
van szó. Az elképzelt - nem tartomány , hiszen egy kisebb régió, körzet határai, a kárpátaljai 
magyar autonóm körzet határai körülbelül ott futhatnak, ahol az 1938-as első bécsi döntésnél 
is meghúzták, annyi eltéréssel, hogy a nyelvhatár menti városok - Ungvár, Munkács, 
Nagyszőlős - ezek azóta igencsak átformálódtak, mert úgy, ahogy Felvidék vagy Románia 
esetében a nyelvhatár menti városokat elsők között formálták át a szocialista urbanizáció, a 
falu-város migráció keretében a csehszlovák állam, a szovjet állam, a román állam képviselői, 
hogy soha többé ne kerülhessenek Magyarországhoz, hogy egy jövőbeli területi revízió 
méregfogát kihúzzák. Tehát azokat el kell felejteni, de a határhoz tapadó falusi térség 
ugyanúgy őrzi többé-kevésbé magyar jellegét. Pillanatnyilag, a legutóbbi ukrán 
népszámlálásnál 68 százalékos magyar többséget jelent ez a természetes beregszászi központ, 
a határvidéki zóna. Újabb ukrán népszámlálás nem volt, nincs rá pénzük, nem is tudjuk, hogy 
mikor akarnak népszámlálást csinálni, úgyhogy egy darabig még ezzel a 2001-es ukrán 
népszámlálási adatokkal lehet dolgozni! 

Menjünk tovább, és itt a Partiumnak nevezett régió jön. Nagyon sokáig, amíg nem 
tudtam erről a nagyon szép, gyönyörű „Önrendelkezés a Partiumban” prospektusról, 
térképről, azt hittem, hogy a partiumi magyarokat nem is érdekli az önrendelkezés, de ez egy 
gyönyörű szép cáfolata az én naiv tudós elképzelésemnek, hogy csak a székelyföldi 
autonómiában gondolkodnak a Romániához csatolt magyarok. Csak a földrajzi szempontokat 
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figyelembe véve, és a népszámlálási eredményeket, vonzásbeli kapcsolatokat figyelembe véve 
itt, ebben a prospektusban láthatunk csak a magyar határhoz tapadó, csak több magyarsággal 
számoló, vagy szigetekkel is számoló, tehát a román többségű kisebb tájakon, 
településcsoportokat is elfelejtő megoldásokról. Ez valószínű, a kettő közötti átmeneti 
megoldás, még nem felejti el a Szilágyság szívében élő magyarságot, tehát a Szilágysomlyó 
környéki, többnyire tömbmagyarságot, és így szigetszerűen kötődik a határvidéki régióhoz.  

Ez az a régió, amelyet a korabeli magyar külügyi apparátus az 1947-es párizsi békén 
kétségbeesetten, amikor már hátrálunk vissza, hogy nem ezt kérjük, kevesebbet kérünk, még 
kevesebbet kérünk, ez volt az utolsó régió, amelyet utoljára felvetettek, hogy ha már semmit, 
legalább ezt csatolják vissza, a Szatmárnémeti, Nagykároly meg Érmihályfalva környéki 
régiót, ahol a szatmári, észak-bihari tájakon többé-kevésbé a román szocialista, nemzeti 
szocialista célokat megvalósító urbanizáció ellenére is még összefüggőnek nevezhető 
tömbben él az itteni magyarság, és van egy olyan központja is - Nagykároly -, amelyik még 
magyar többségű.  

Annak ellenére, hogy Szatmárnémeti román többségű város, hatalmas tömegű, főleg 
Avas-vidéki románt költöztettek be, ennek ellenére még Szatmárnémetit is elbírja a tervezet, 
egy 55 százalékos magyar többség a 2002-es román népszámlálás eredményeként is 
elképzelhető. Csak kommunák szintjén tették közzé az előzetes adatokat a tavalyi román 
népszámlálásról, és addig, amíg a részletes települési bontások nem jönnek, addig mi nem 
tudunk más számot ide felvetni. Mindjárt a végére érünk!  

A közismert székelyföldi autonómia kérdése. Ez a tervezet alig egy-két falu esetében 
tér el a Nemzeti Tanács elképzeléseitől, a helyi székelyföldi elképzelésektől. Ez is egy 
tartomány elnevezést kaphatna, láthatjuk a ’41-es népszámlálás eredményeit is, és a 2002-
esét. 76,5 százalék volt 2002-ben a magyarok aránya, és a Hargita és Kovászna megyékre 
vonatkozó népszámlálási adatok alapján láthatjuk, hogy a magyar-románok aránya nem 
változott, körülbelül stabilizálódott, Hargita megyében nőtt is a magyarok aránya a 2011-es 
román népszámlálás eredményeként, úgyhogy ez az egyetlen régió, ahol hagyományosan a 
magyar lakosság megbontatlan etnikai tömbje továbbra is él, és ha az etnikai viszonyok nem 
változnak, legfeljebb picit módosulnak, annyiban, hogy a cigány lakosság aránya, mint 
mindenhol nő, a helyi domináns nemzet aránya pedig stabilizálódik többé-kevésbé. 

Elérkeztünk a déli magyarokhoz, a Tisza-menti, szabadkai magyar etnikai tömbhöz. A 
változások igaz, hogy látványosak 1941-hez képest, de itt sem tették még közzé települési 
részletességgel a szerb népszámlálás eredményeit. Legutóbb 53 százalék környékén még 
biztosítható volt a magyar többség az elképesztő nagy tömegű szerb menekülttömeg ellenére, 
akik 1995-ben, 1996-ban érkeztek főleg a topolyai, szabadkai tömb közelébe.  

Nos, röviden ez volt ez a térképes körkép, és a kitekintés erre az egészre a 
geográfusok, vagy politikai geográfiával is foglalkozók részéről. Ebben a régióban, a Kárpát-
medence országaiban a belpolitika, függetlenül attól, hogy bal- vagy jobboldali politika, 
nagyon szívesen nyúlt a nacionalizmus fegyveréhez. Leírom, részletezem a közismert okokat, 
főként gazdasági, politikai okok következtében, ahol az adott országok kormányzatai és a 
nacionalista erők nagyon gyakran provokálják, főleg az egy tömbben élő jelentős etnikai 
kisebbségeket. Itt főleg a magyar kisebbségekről van szó, akiknek az esetleges kevéssé 
szerencsés reagálása miatt mondhatják azt, hogy milyen nagy, komoly belpolitikai, 
külpolitikai veszélyt jelentenek ezek a kisebbségek.  

Ilyen körülmények között a kormányzatok a Kárpát-medencében inkább 
központosításra törekednek, és irtóznak a gondolatától is, még meghallani is, hogy etnikai 
alapú területi autonómiával kísérletezzenek, és így érjék el az etnikai konfliktusok 
csökkentését. Egyelőre nem mernek kísérletezni ezzel, hiába láthatunk pozitív példát. Ami az 
azonnali válasz, a sikertelen vagy kicsit bonyolultabb háttérrel rendelkező etnikai autonómiák, 
a koszovói helyzet, az abháziai vagy a karabahi helyzet, amivel válaszolnak, hogy igen, 
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nézzétek meg, mi lett az eredménye, elszakadtak. Ugyanakkor vannak pozitív példák is, és 
azok vannak többen, amelyek bizonyítják, hogy az etnikai konfliktusok legbékésebb, 
leghatékonyabb hosszú távú megoldásának eszközei a területi autonómiák megvalósítása; 
mindenképpen nagyon sok példa mutatja ezt. 

A földrajzi, etnikai-földrajzi feltételek alapján elképzelhető - legalábbis általam, 
általunk elképzelhető - etnikai autonómiákat láthattuk a térképeken, de hogy ezek 
megvalósulnak-e, az már egy más kérdés, egy politikai kérdés, ott a geográfus elhallgat és 
leül, mint ahogyan én is teszem egy fél percen belül, és utána jönnek a helyi szintű és a 
nemzetközi szintű politikusok. Ezzel a képpel búcsúzom, ezt a képet látják az űrhajósok 
hazánkról, a Kárpát-medencéről. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

Persze, még nem ülhetek le, hiszen a terv szerint még várnom kell a kérdéseket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megköszönjük valamennyiünk nevében professzor úrnak 

ezt a rendkívül tartalmas és áttekintő előadását. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Egy tapsot 
megérdemel. - Taps.) Köszönöm szépen. Ettől csak azért tekintettünk először el, mert nem 
szokásos a bizottsági ülésen tapsolni, de valóban megérdemelte professzor úr ezt a tapsot. Azt 
ígértük az előadás előtt, hogy utána lehetőségük van képviselőtársaimnak, hogy kérdezzenek, 
így kérdezem, hogy van-e kérdés a professzor úrhoz.  

 
PROF. DR. KOCSIS KÁROLY akadémikus: Egy dolgot elfelejtettem mondani, hogy 

természetesen mindenkiben merülhet fel kérdés, hogy jó, itt most levetítette, a képek 
elszálltak, de ha valaki esetleg nézegetni, böngészni akarja, hogy hogyan is van ez, hogy 
gondolta, ez egy jogos kérdés. Ez egy angol nyelvű publikáció lesz, Hungarian Geographical 
Bulletin, egy földrajzi magazin a Magyar Tudományos Akadémia keretén belül, ez papír 
formátumú és online is. Néhány héten belül lezárom a kéziratot, utána jön a fordítás, és még 
az ősszel ez felkerül az internetre, és pdf-fájlban letölthető, olvasható lesz, lehet vele bármit 
csinálni, amit csak akarnak, hivatkozni lehet rá.  

Tehát most még csak kéziratban levő térképekről beszélünk, ezek fognak megjelenni 
itt a publikációban, és a megfelelő hivatali csatornákon keresztül eljuttatom önökhöz az 
információt, hogy melyik linken lehet elérni, egy körlevélben, és mindenki hozzáférhet az 
információhoz. Utána magát az előadást is eljuttatom ebben a formában, hiszen nem minden 
közismert ábra lesz benne, ezért egy pdf-fájlban szintén csatolom ezt az előadást emlékként. 
Most még egy publikálatlan valami az egész, a tudós ilyenkor még nem nagyon teszi ki 
közszemlére, mert a világtörténelem már sok mindent megélt, úgyhogy addig egy pici 
türelmet szeretnék kérni. 

Kérdések, válaszok 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kalmár Ferenc képviselőtársunk jelezte, hogy kérdezni 

kíván. Képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. 

Egy csomó gondolat forog az ember fejében ezt az előadást hallva, látva, de tessék 
megengedni, hogy egy olyan megjegyzéssel kezdjek, ami nem tartozik a fő vonulatba, de 
fontos. 

Működött itt Budapesten egy francia nagykövet, aki ez évben fejezte be a misszióját 
Magyarországon, úgy hívták, hogy Renee Rudolf, tőle tudom, hogy ma Franciaországban 
körülbelül 3 millió breton van, és ebből 1,5 millió még beszéli a breton nyelvet, ő maga is 
beszéli a breton nyelvet, úgyhogy nem egy elhanyagolható kisebbségről van szó ma Nyugat-
Franciaországban. 

Visszatérve saját ügyeinkre, hadd üdvözöljem Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársunkat, 
aki velem együtt tagja az Európa tanácsi magyar delegációnak, és nagyon sokat szoktunk ott 
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autonómiáról, főleg székely autonómiáról beszélni. Megütötte a fülemet az, amit professzor 
mondott, hogy minden tizedik európai kisebbség ma őshonos kisebbség Európában. 
Bizonyára nem tudom, hogy ön tud-e róla, de az Európa Tanácson belül működik az egyik 
bizottság, amelyiknek az a neve, hogy Diszkriminációellenes és Egyenlő Esély Bizottsága. 
Ennek van egy albizottsága, amelynek az a neve, hogy Kisebbségi Albizottság. Ennek az 
egyik tagja én vagyok, az elnök asszonya pedig Kovács Elvira, délvidéki képviselő asszony, 
akit sajnos az új szerb parlament - és ezt tájékoztatásképpen mondom a jelenlévőknek - nem 
választott meg újra, hogy ő tagja legyen a szerb delegációnak, így az albizottság élére mást 
kell majd választani. De látva ezt a nagyon jó anyagot, én úgy gondolom, hogy ez megérne 
egy prezentációt Strasbourgban is összeurópai kitekintéssel és a Kárpát-medencére 
koncentrálva, ezt én fel fogom vetni az albizottság ülésén minden további nélkül és 
mindenképpen, és ez egy fontos anyag volna, amit használni kell. 

Nem tudom, hogy ön ismeri-e, több olyan anyag van az Európa Tanácsnál, 
dokumentum, határozat, ami az autonómiákkal foglalkozik. Például van egy kitűnő anyag, 
amit alapul vettünk, amikor Tamással dolgoztunk a székely autonómia ügyén, ez Andreas 
Gross svájci szocialista képviselő anyaga, amely egy részletesen kidolgozott, nagyon jó 
anyag, hogy mi az autonómia, mik az ismérvei, és milyen kötelezettségek volnának a 
központi hatalom és a területi autonóm hatalom felé, finanszírozás és így tovább. Nagyon jó 
ez az anyag, lehet, hogy Tamás kapásból meg tudná mondani a határozat számát… (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: 1832.) Ez az 1832-es, igen. 

 
ELNÖK: Az a kérésem, képviselőtársaim, hogy a professzor úrnak inkább kérdéseket 

tegyünk fel, ami az ő témakörébe tartozik, mert nem szeretném nagyon a professzor úr idejét 
igénybe venni.  

 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Nekem még annyi megjegyzésem van, hogy 

itt autonómiáról beszélünk, és professzor úr említette, hogy akkor a szórvány magyarsággal 
mi történik, ha mondjuk, létrejön egy vagy két autonóm terület. Én úgy gondolom, hogy 
akkor az a szórvány magyarság is húzódik valamelyik autonóm terület felé, hiszen ott több 
jogot élvez. 

A másik megjegyzésem pedig még az volna, hogy egy egyesült Európában ma már 
nem lehet jönni Koszovó és Karabah példájával, hiszen inkább Dél-Tirollal, vagy az alandi 
svédekkel kell példálózni, mert egy rendszerben vagyunk, és ez más téma, mint Karabah. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Szeretném még egyszer felhívni képviselőtársaim figyelmét, hogy professzor úr az 

Akadémia intézetét igazgatja, és ahogy ő is jelezte, geográfusként közelíti ezeket a 
kérdéseket. Kérem még egyszer képviselőtársaimat, hogy rövid kérdéseket tegyenek fel.  

Üdvözlöm azon képviselőtársaimat is, akik nem az albizottság tagjai konkrétan. 
Először megkérdezem, egyetértenek-e azzal, hogy a jelenlévő más bizottságok tagjai, akik 
nem bizottságunk tagjai, szót kaphassanak. Kérdezem akkor, hogy szót adnak-e Gaudi-Nagy 
Tamás képviselő úrnak. Kérem, amennyiben ezt támogatják, kézfelemeléssel szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Látom, hogy ez képviselőtársaim többsége. 
Kérem képviselő urat, hogy tegye fel kérdését. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Tényleg csak egy nagyon 

rövid kérdést szeretnék feltenni, megköszönve professzor úr előadását. Amire inspirált engem, 
hogy végiggondoljam és megkérdezzem, az az, hogy ez az öt területi autonómiamodell 
lehetőség, amit felvázolt a professzor úr - geográfiai szempontból kérdezem, és nem akarom a 
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politikai megoldásokról kérdezni, mert tudom, hogy erről nem kérdezhetem, nyilván megvan 
erről a véleménye, és ez jó is szerintem, hogy van -, van-e esetleg arra most professzor úrnak 
egy iránymutatása arra, hogy az öt különböző autonómialehetőség mely már létező 
modellekkel hozható leginkább párhuzamba, tehát mely csatornán tudnánk a 
leghatékonyabban előremozdulni. Említette előadásában a dél-tiroli modellt, az Aland-
szigeteki modellt, nyilván szó volt a többi nemzetközi modellről is, az elején sajnos nem 
tudtam itt lenni, de ismerjük a katalán és egyéb más megoldásokat is.  

Abszolút szubjektív véleményként kérdezem, tehát ne érezze azt, hogy most politikai 
állásfoglalásra próbálom rávenni, hanem hogy minket orientáljon, akik próbáljuk formálni az 
európai döntéshozókat, képviselőtársainkat, mert én úgy érzem, hogy ha egy olyan modellel 
tudjuk összekötni a mi törekvéseinket, ami jól működik, konfliktusokat old, gazdasági 
fellendülést hoz, a többségi társadalom is elfogadja, az európai béke és biztonság keretébe 
belefér, akkor az nekünk nagy segítség. Van-e esetleg egy ilyen szempontrendszer vagy 
iránymutatása számunkra?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Kérdezem, hogy közben van-e még esetleg kérdés, vélemény, javaslat. (Nincs 

jelentkező.) Nincsen. Professzor úr, öné a szó. 
 
PROF. DR. KOCSIS KÁROLY akadémikus: Tehát a válasz nem feltétlenül geográfiai 

kell, hogy legyen, hanem magánemberi, aki ilyen kérdésekkel is foglalkozott, hogy hogyan 
látja, milyen, már létező etnikai területi autonómiákkal lehet párosítani, a hasonlóságokra, 
eltérésekre is kitérve. A válaszon már gondolkodtam, nem időhúzásnak vetettem fel, 
csakhogy tisztában legyünk a kérdéssel. 

A magyar kisebbségi kérdés, és ezek a településterületek, amelyek kisebbségi magyar 
területként léteznek a magyar állam határain túl, a 1918-19-es esztendőkhöz köthetők, és ilyen 
alapon is lehet válogatni az európai kisebbségi autonómiák közül, hogy az adott kisebbség 
hasonló születési dátummal rendelkezzen, tehát, hogy 1918-19-től legyen kisebbség. Nem kell 
sokáig gondolkodnunk, ha szétnézünk, rögtön itt van a szomszédságunkban kedvencünk, Dél-
Tirol: Padova, fegyverletétel, az olasz csapatok elfoglalják a Brenner-hágóig azt, amit akartak, 
minden vízgyűjtő területet, amelyik Itália felé viszi a vizeket. Tehát igazából nekünk is van 
Brenner-hágónk, jelen esetben ez a Duna folyó, és nem az olasz, hanem a cseh csapatok jöttek 
el a Duna folyóig, körülbelül hasonló tömegű, körülbelül ugyanolyan nyugat-keleti irányú 
kiterjedésű etnikai térrel rendelkezik a felföldi magyar etnikai tér is, legalábbis a nyugati 
része, nekünk is van Bolzanónk, nekünk is van Meranónk. 

Tehát, ha az arányokat akarom összehasonlítani, Bolzano, ahol az eredeti német 
őshonos lakosságot az olasz kolonizáció lenyomta egyharmad, egynegyed részre, ez nálunk az 
érsekújvári nyelvhatár. A mi Bolzanónk Érsekújvár, és a mi Meranónk, ahol mi vagyunk még 
többségben, de jelentős olasz kisebbség van, közel a Brenner-hágóhoz, azaz közel a Dunához, 
ez Komárom városa, Révkomárom és kiterjedésében, születési dátumában, földrajzi 
körülményeit tekintve, demográfiai viszonyait tekintve nagy a hasonlóság. Eltérés, hogy a 
világháború idején ők felszabadultak, visszakerültek az anyaországhoz, de Dél-Tirol nem, ott 
Mussolini és Hitler működésének eredményeként épp az ellenkezőjéről volt szó, a 
kiürítésükről, eltávolításukról.  

Utána jön 1945., megint másik korszakról beszélünk, és az eltérést az is felerősíti a 
dél-tiroli, illetve dél-szlovákiai viszonylatban, és ez a nagy különbség, hogy a magyarok 
megaláztatása, illetve elhallgattatása épp azzal az időszakkal vethető egybe, ami Dél-Tirolban 
a dél-tiroliak legnagyobb erődemonstrációjának, akarat-megnyilvánulásának időszaka lesz 
majd, az ’50-60-as évek, amikor tesznek is ott valamit. Igaz, hogy a hátuk mögött egy nagy 
Németországgal, igaz, hogy egy megalázott vagy szétdarabolt Németországgal, egy ENSZ-
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ben is aktív Ausztriával a hátuk mögött, de megkezdik azt a harcot, amelynek eredményeként 
elérik a területi autonómiát.  

A területi autonómia, láthattuk, eddig sohasem potyogott az égből, azért a helyi 
lakosságnak is kellett tennie. Először is akarnia kellett, aztán az akaratot tudomására kellett 
hozni a kormányának és a külvilágnak, hogy igen, én akarom, és ebben egységes vagyok 
politikailag is. Nemrégen egy konferencián kérdeztem meg néhány dél-tirolit, hogy ti mit 
csináltátok másként, mint az erdélyiek vagy a többi határon túli magyar, hogy elérjék a 
területi autonómiát; magánemberként és nem geográfusként kérdeztem. Ők erre azt mondták, 
hogy első a gyűjtőpárt megszervezése, a politikai egységesség, mert egymás haját téphetjük, 
de kifelé, mihelyt a másik felé fordulok, egységes vagyok. Ez a feltétele, és náluk ez 
működött is, és elérték azt, amiről mi egyelőre csak álmodunk.  

Ilyen szempontból tehát fontos a hajlandóság. Láthatjuk ezeket a területeket, a magyar 
többségű területeket, itt a helyi lakosság készsége, akarata, hogy mer-e álmodni arról, és hogy 
azt kinyilvánítja-e, ebben elképesztő eltérések vannak. A legpozitívabb oldal a székelyföldi 
kiállás az autonómiáért, és talán a leggyengébb kiállás, ha van egyáltalán kiállás, az 
értelemszerűen a felvidéki magyarok esetében figyelhető meg.  

Akik ebben már nyilatkoztak, tehát Kárpátalján, az ukrán állam megszületése előtti 
időszakban a kárpátaljai magyarok szavaztak is erről, a beregszászi körzet kérdése, a 
névváltoztatási kérdés ilyen. Ők már egyszer kimondták, igaz, hogy lesöpörték őket, de ők 
már kinyilvánították a nagyvilág felé, hogy a lakosság túlnyomó többsége a kárpátaljai 
magyar határsávban igenis akarja, szerintem mind a mai napig akarja az autonómiát, ott ez 
nem kérdés, csak ők dimenzióban jóval kisebbek.  

Most már látom a szép kis színes partiumi térkép kapcsán, hogy létezik partiumi 
autonómiatörekvés is, bár nem tudom, hogy ez mennyire erős és dinamikus. Az 
anyaországhoz tapadó, többé-kevésbé széttagolt etnikai területű régióhoz próbálok most 
keresni példát, de ilyen nem nagyon van, és szerintem Partium esete egyedülálló ilyen 
szempontból, tagoltságát tekintve és az anyaországhoz való tapadását tekintve egyaránt.  

A déli, délvidéki magyaroknál az autonómia megvalósíthatósága korábban is 
felmerült, ott annyival könnyebb, hogy az a határ, amit feltüntettünk a térképen, az a ma is 
létező helyi közigazgatási egységhez, a járási, községhatárokhoz igazodik, tehát az obstinák, 
járások szabad társulásának eredményeként is létrejöhet. Tehát nem azt mondom, hogy ott ez 
egy légből kapott dolog, de egy soha nem létező vonal, közigazgatási egység mentén lehetne 
lehatárolni, mint ahogyan ezt a Partium esetében, vagy akár Dél-Szlovákia esetében húztam 
meg demográfiai és földrajzi szempontok alapján annak érdekében, hogy a magyar 
demográfiai többség - ami alapvető feltétel egy ilyen területi autonómia esetén -, 
megvalósítható legyen.  

Ott viszont én nem tudok - magánemberként mondom ezt - akaratkinyilvánításról, 
hogy a helyi magyar délvidéki lakosságot reprezentáló politikai erők - de ez a politikai 
tudatlanságomat is jelenti, hogy így hangosan gondolkodom - milyen mértékben és milyen 
széleskörűen nyilvánították ki, hogy igenis, ők ezt meg szeretnék valósítani. Ahogy én itt egy 
hasonlat alapján felvetettem az autonómiát az autonómiában, a Trentino-Alto Adige nagy 
autonóm régión belüli Süd-Tirol, dél-tiroli autonóm körzet formátumát, egy autonóm 
Vajdaságon belül egy autonóm ”Tisza-menti Magyar Autonóm Körzet” megvalósítása is 
lehetséges, azaz az olasz példa alapján ez tehát megvalósítható lenne.  

Itt mindenhol fontos tudni, hogy bármelyik mellett törünk is lándzsát, fontos, hogy ha 
hátranézünk van mögöttünk valaki, tehát hogy a helyi lakosság akarata megvan. Ez csak 
demográfiai játék, hogy a nagy valószínűség alapján, a népszámlálás eredménye alapján a 
magát magyarnak valló népesség van az adott területen többségben, de az nem azt jelenti, 
hogy ha lenne egy referendum, akkor ők megjelennek, szavaznak, és hogy mire szavaznak, 
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hogy akarnak-e, és van-e olyan erő, amelyik ezt képes türelmesen elmagyarázni az 
államalkotó nemzet képviselőinek, a kormányzatnak, hogy ez nem Koszovó, hanem ez más.  

A születési évük ugyanaz, a gyászos 1918-as esztendő, mint a dél-tirolié, tehát 
megvalósítható mindenképpen, és sikeresen működtethető, és Székelyföld esetében pedig 
irredentaveszély sem áll fenn, hisz Románia kellős közepén van. Igen, ilyet láthattak már, erre 
mondhatják azt, hogy Karabah sem volt szomszédos Örményországgal, és orosz hátszéllel az 
örmény csapatok mégis el tudták foglalni, összekötötték azt a távoli, úgymond „Örmény-
Székelyföldet”, és az anyaországhoz csatolták, de ez inkább nem ideillő, kicsit poéndús 
megállapítás. 

Hirtelenjében ezek voltak azok a gondolatok, amelyeket el tudtam mondani ennek 
kapcsán, hogy mit, mivel lehet párhuzamba állítani, de ez nem az én feladatom, hanem az 
önök feladata, a politikai, a helyi politikai és nemzetpolitikai döntéshozók kérdése, csak azért 
válaszoltam a felvetett kérdésre, hogy egyáltalán hol lehet erről beszélni, és utána aztán lehet 
folytatni. Örültem a lehetőségnek, hogy elrabolhattam egy kis időt önöktől.  

 
ELNÖK: Professzor úr, nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, ez egy jó átvezetés is 

ahhoz, hogy lezárjuk ezt az első napirendi pontot, és rátérjünk a második napirendi pontunkra. 
Egy szűk keresztmetszetünk van, 16 órától a Nemzeti összetartozás bizottságának bizottsági 
ülése van, ahol módosító indítványokról fogunk tárgyalni. 

Tájékoztató a Kárpát-medencei Autonómia Tanács 2012. július 13-i üléséről és az ott 
bemutatott erdélyi-székelyföldi autonómiakezdeményezésekről, koncepciókról - 
Előadók: A KMAT, az EMNT, az RMDSZ és az SZNT képviselői  

Áttérve a második napirendi pontunkra, aminek van némi előzménye, hiszen a Kárpát-
medencei Magyar Autonómia Tanács ez év júliusában, ahogy jeleztem, ülést tartott, amely 
ülésen valamennyi polgári kezdeményezést Székelyföld autonómiája ügyében meghallgatott, 
ott ismertetésre került azzal együtt, hogy azt megelőzően természetesen szakértőket kért arra, 
hogy vizsgálják meg a kezdeményezéseket, és hozott egy határozatot is, vagy ajánlást - 
inkább úgy fogalmaznám meg -, amely a jegyzőkönyvükbe bekerült.  

Akkor mi úgy döntöttünk - hiszen Potápi Árpád elnök úr, aki jelen van most az 
Autonómia albizottság ülésén is, és akit külön köszöntök, és Csóti György alelnök úr, aki 
egyébként a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács munkájában is alelnökként részt 
vesz -, mivel mi magunk is jelen voltunk, és ott alkalmunk volt arról vitát folytatni, ami a 
különböző kezdeményezéseket, nevezetesen a Székely Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács és az RMDSZ kezdeményezéseit jelenti. 

Tisztelt Albizottság! Kedves Képviselőtársaim! Most azt javasolom, hogy hallgassuk 
meg vendégeinket, hiszen meghívott vendégeink közül itt szerepelnek azon szervezetek 
vezetői, nevezetesen Sándor Krisztina ügyvezető elnök asszony, Zatykó Gyula partiumi 
régióelnök úr, dr. Szilágyi Ferenc érmihályfalvi elnök úr, Kovács Péter főtitkár úr, illetőleg 
Bíró Zsolt marosszéki elnök úr és Kulcsár-Terza József háromszéki elnök úr. Arra kérem a 
szervezetek képviselőit, akiknek kezdeményezéseik vannak, hogy maximum hét percben 
ismertessék ezeket.  

Szeretném azt képviselőtársaimnak előzetesen elmondani, hogy a Kárpát-medencei 
Magyar Autonómia Tanács - lévén, hogy egymás mellett is értelmezhetők és vállalhatók ezek 
a kezdeményezések - döntése az volt, hogy mind a hármat támogatja azzal, hogy 
nyilvánvalóan, amelyik Európában és az európai fórumok előtt támogatást is kap, a mögé 
egyöntetűen mindenki felsorakozik. Természetesen az ismertetéseket követően erről 
tájékoztatni fogom a tisztelt albizottságot, tekintettel arra, hogy Tőkés László elnök úr, 
püspök úr nem tudott jelen lenni ma, hiszen Strasbourgban van, úgyhogy, ha megengedik, 
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akkor néhány mondatban, az alapján, ami a KMAT ülésén a jegyzőkönyvben 
összefoglalásként elhangzott, én ezt természetesen ismertetni fogom.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt javaslom, hogy menjünk névsorban, nehogy véletlenül 
bárki itt sorrendiséget véljen felfedezni általunk az előterjesztésekkel kapcsolatban, úgyhogy 
először az Erdélyi Magyar Néppárt képviselőjének, Zatykó Gyula régióelnök úrnak adom 
meg a szót, azt hiszem, őt bízták meg azzal, hogy ismertesse ezt a javaslatot. Öné a szó, elnök 
úr.  

 
ZATYKÓ GYULA régióelnök (Erdélyi Magyar Néppárt): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Az Erdélyi Magyar Néppárt tulajdonképpen dr. Szilágyi Ferenc egyetemi tanár 
által szerette volna bemutatni a partiumi modellt, ami lehet, hogy jobban is illeszkedett volna 
az előbb bemutatott autonómiamodellekhez. Ezért én most lemondanék a nekem járó hét 
percről, ha megengedi a tisztelt bizottság, hogy Szilágyi Ferenc be tudja mutatni, hiszen az 
utánam sorra kerülő Sándor Krisztina, amit el fog mondani az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács nevében, az majdnem ugyanaz, hasonló, mint az Erdélyi Magyar Néppárt álláspontja. 
Nem tudom, hogy fordulhatok-e önökhöz ilyen kérelemmel. 

 
ELNÖK: Természetesen, a hibás én vagyok, mert nem kérdeztem meg, hogy önök 

közül ki lesz az, aki előadja. Arra kérem Szilágyi Ferenc elnök urat, és utána Krisztinát, ha 
kérhetem, hogy közösen, maximum 12 percben foglalják össze a javaslatot. Köszönöm 
szépen. 

 
ZATYKÓ GYULA régióelnök (Erdélyi Magyar Néppárt): Köszönöm szépen. 
 
DR. SZILÁGYI FERENC elnök (Erdélyi Magyar Néppárt): Azt kérdezném, hogy 

esetleg vetíthetnék-e én is közben.  
 
ELNÖK: Természetesen.  
 
SÁNDOR KRISZTINA ügyvezető elnök (Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács): Amíg az 

elnök úr elkészül, addig esetleg elmondanám én a mondandómat. 
 
ELNÖK: Krisztina, ez egy nagyon praktikus ötlet, hölgyektől az ember csak ilyeneket 

vár, úgyhogy öné, tiéd a szó. 

Sándor Krisztina ügyvezető elnök (Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács) tájékoztatója 
SÁNDOR KRISZTINA ügyvezető elnök (Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács): 

Köszönöm szépen. Én is tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. 
A júliusi Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács ülésén, ahogy elnök asszony is 

fölvette, gyakorlatilag számba vettük az eddig megszületett, a polgári kezdeményezésre 
vonatkozó javaslatokat. Véleményem szerint konstruktív véget ért a tanács ülése olyan 
szempontból, hogy sikerült összhangot kialakítani abban, hogy a ma létező három javaslatot 
egyaránt támogatjuk, és függetlenül attól, hogy melyik megy át az Európai Bizottság szűrőjén, 
mindegyik mellé felsorakozunk, és az egymillió aláírást együtt és vállvetve fogjuk 
összegyűjteni.  

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt közös tervezete 
más megközelítésből indít, mint a Székely Nemzeti Tanácsé. Elöljáróban, anélkül, hogy 
udvarolnék, de ez ott is elhangzott a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács ülésén, 
elmondom, hogy a Székely Nemzeti Tanács volt az első Erdélyben a politikai szervezetek 
közül, aki gyakorlatilag ezt a javaslatot előkészítette. Nagyon sokat dolgoztak a javaslaton, és 
megfelelő szakértői segítséget kaptak a külügy részéről is.  
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A mi javaslatunkat Szilágyi Zsolt alelnök állította össze, és az őshonos nemzeti 
kisebbségek védelme szempontjából teszi fel a kérdést az Európai Bizottság irányába. Nem 
hoztam magammal a javaslatot, erről nem gondoskodtam, de röviden erről szól, és az 
indoklásban pedig módszertanilag van egyfajta eljárás, hogy mi alapján kell a javaslatot 
összeállítani, egy kérdés, és a részletes indoklás. A részletes indoklásban gyakorlatilag az 
Európában őshonos nemzeti kisebbségek védelme szemszögéből dolgoztuk ki a javaslatunkat, 
amely még nem végleges, tehát tovább szeretnénk dolgozni rajta, és Szilágyi Zsolt - ígérete 
szerint - az elkövetkező hetekben ezt véglegesíti.  

Amit még fontosnak tartok itt elmondani, az az, hogy sikerült megállapodást kötni a 
Székely Nemzeti Tanács vezetőivel abban, hogy a két kezdeményezést egy időben tesszük le, 
és az egymillió aláírás összegyűjtésében is közös cselekvési tervet dolgozunk ki, hiszen elég 
sokféle irányú erőket kell mozgósítani, külföldi partnereket kell találni az ügyhöz. Ilyen 
irányban az egyeztetések elkezdődtek, és terveink szerint rendszeres egyeztetéseket vezetünk 
be innentől fogva. Azt is még egyszer hangsúlyoztuk, hogy tekintettel a december 9-i 
parlamenti választásokra, egészségesebb lesz, ha ezt majd az után nyújtjuk be, mert már a 
Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács ülésén is elhangzott - és ez is egy fontos döntés 
volt -, hogy nem rendeljük alá a politikai kampánynak ezt az európai polgári kezdeményezést, 
mert ez ennél sokkal fontosabb, és nagyobb összefogást, összhangot igényel, mint ami egy-
egy politikai kampány során elő szokott jönni. Köszönöm szépen.  

Röviden ennyi lett volna, és átadom a szót Szilágyi Ferencnek. 

Dr. Szilágyi Ferenc elnök (Erdélyi Magyar Néppárt) tájékoztatója 
DR. SZILÁGYI FERENC elnök (Erdélyi Magyar Néppárt): Köszönöm szépen. 

Szilágyi Ferenc vagyok, az Erdélyi Magyar Néppártot képviselem, illetve az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács partiumi Autonómia Kezdeményező Bizottságának vagyok az elnöke. Mint 
ahogyan többször is elhangzott itt, nem közismert tény még, hogy a Partiumban is létezik 
magyar területi önrendelkezési igény, illetve ilyen irányú kezdeményezés. Hadd mondjam el, 
hogy nem készültem külön prezentációval erre az alkalomra, mivel nem tudtam, hogy lesz-e 
rá lehetőség, úgyhogy csak a beszédem végén használnám a vetítési lehetőséget. Két dolgot 
mutatnék be, hogy miben gondolkodunk, illetve milyen perspektíváink vannak a jelenleg 
alakuló dolgok mentén.  

Partium esetében autonómiáról beszélni jóval nagyobb kihívás, mint Székelyföld 
esetében, amely mégis egy egységes történelmi nemzetiségi, kompakt, jól definiálható 
identitással rendelkező régió. Ugyanakkor a Partiumról nem feledkezhetünk meg olyan 
tekintetben, hogy a romániai magyar közösségnek több mint egyharmada itt él, tehát 
nagyságrendileg összehasonlítható a székelyföldivel. Ha valamivel el is marad lélekszámban a 
partiumi magyarság a székelyföldi magyarságtól, de összehasonlítható méretű közösséget 
jelent. Nemzetpolitikai szempontból meg kell találni azokat a megoldásokat, változatokat, 
amelyeket Székelyföld, a Partium, illetve az erdélyi szórvány esetében differenciáltan 
alkalmazhatunk.  

Mi okozza azt a nagy problémát, mint ahogy Kocsis professzor úr, volt opponensem 
előadásában is elhangzott az a nagy területi szórás, illetve fragmentáció okozza a problémát, 
hiszen a Partium - értelmezéstől függően - 20-25 százalékos magyarsága a Partium 
területének mintegy 70-75 százalékát fedi le, 70-75 százalékán él. Székelyföldre modellként 
tekintünk, de a saját utunkat keressük, sajátos modellt kell kitalálnunk Partium esetében. 
Melyek azok a hátrányok, és melyek azok az előnyök, amelyek a székelyföldi, és jól ismert 
autonómiamodellel való összehasonlításban felmerülhetnek.  

Egyértelmű hátrányként említhetjük meg azt, hogy az autonómia fogalma nem olyan 
közismert tény, az autonómia igénye nem olyan erős, mint Székelyföld esetében. Nincsen 
ennek a dolognak tradíciója a Partium esetében, ezért indul be egy kicsit nehézkesen ez a 
dolog. Területileg meglehetősen nagy a dekoncentráció, hiányzik az egységes partiumi 
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identitás, illetve nem is hogy hiányzik, hanem nagyon gyenge. Tehát a Partium területén a 
helyi magyar identitásokban most is a megyei szintű - a bihari, a szilágysági, a szatmári -
identitás még mindig erősebb, mint egy egységes partiumi identitás, illetve hiányoznak az 
erős magyar többségű középvárosok is a Partiumból.  

Ugyanakkor előnyeink is vannak, akár a Székelyfölddel való összevetésben is. A 
lélekszámot említettem, hogy egy picit kevesebben vagyunk, de most rácáfolok, mert sokkal 
többen vagyunk. A székelyföldi magyar nyelvszigetben mintegy 600 ezren élnek, a mi 
magyar nyelvszigetünkben pedig 12 millióan élnek, hiszen semmiféle természetes 
választóvonal köztünk, a partiumi magyarok, a magyarországi magyarok, a dél-szlovákiai 
magyarok között nincsen, vagyis az egységes nagy magyar nyelvterület részét képezzük, így 
tehát nagyon sokan vagyunk. 

Az államhatár, amely elválaszt minket, az elmúlt 20-22 évben folyamatosan gyengülő 
tendenciát mutat, ezért arra számítunk, hogy ennek a gyengülésnek a jelképessé válása a 
jövőben is folytatódni fog. Tehát a mesterséges választóvonal gyengülése nyugati irányban, 
illetve az, hogy keleti irányban a természetes választóvonalakat nem lehet lebontani, mivel 
keleti irányban a Partium területét magas hegységek, magas térszínek választják el Erdélytől, 
Románia többi részétől, tehát a földrajzi energiák mind-mind nyugati irányba mutatnak. 

Említhetném itt talán kompenzációképpen, hogy hiányoznak a magyar középvárosok, 
de jó néhány magyarországi magyar középváros viszonylag a határ közelében van, és 
elsősorban a nagyvárosok közül Debrecen szerepét hadd emeljem ki, Debrecen szerepét, 
jelentőségét a partiumi magyarság szempontjából, hiszen afféle „para” megyeszékhelyként 
funkcionálhatna egy esetleges érmelléki, partiumi autonóm terület létrejötte esetén is, tehát 
bizonyos funkciókat képes lenne pótolni. 

Az autonómiatervezetünk, mely a kiosztott anyagban is megtekinthető, 2010-ben 
született meg. Hat területi változat került be ebbe az anyagba, hiszen nagy dilemmánk a 
következő: hogyan is nézzen ki, milyen szempontok vezérelhetnek bennünket egy autonóm 
terület lehatárolásakor, hogyha ennek történelmi tradíciói nincsenek.  

Az egyik szempont az lehet, hogy megpróbáljunk a minél nagyobb magyar aránnyal 
rendelkező területet lehatárolni. Amennyiben lehatárolunk a Partiumban egy 80 százalékban 
magyarok által lakott területet, az a partiumi magyarságnak csak mintegy 10-15 százalékát 
fogja magába foglalni; tehát ez lehet az egyik szempont. A másik szempont, hogy úgy 
határoljuk le a területet, hogy minél több magyart belefoglaljunk; ez az előzővel ellentétes. 
Abban az esetben, ha egy 50 százalékban magyarok által lakott területet próbálunk 
lehatárolni, meghatározni, akkor a partiumi magyarság mintegy 70-75 százalékát lehet ebbe 
belefoglalni.  

Ez a két dolog van, és mind a kettő fontos, és ez a két dolog egymással ellentétes, 
ezért különböző, mégpedig területileg nagy különbségeket mutató változatokat próbáltunk 
meghatározni különböző alapelvek mentén, amelyeket a kiosztott anyagban elolvashatnak, de 
az idő rövidsége miatt részletesen nem kívánom most bemutatni. (Elindul a vetített 
számítógépes prezentáció.) 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács - mint az Erdélyi Magyar Néppárt - megpróbált 
területfejlesztési tekintetben is lépni, és egyfajta Partium-stratégiával, egy, az önrendelkezést 
szolgáló területfejlesztési tervvel is előállni. A Partiumi Keresztény Egyetemen az ilyen 
területi kutatások el is indultak, és a következő nemzeti célokat lehet meghatározni: az egyik 
az, hogy a nyugati irányú nyitottság, a nyugati irányú földrajzi energiák lehetőséget adnának 
arra, hogy Partium nyugati irányba integrálódjon gazdaságilag, tehát a magyar gazdasági tér 
részévé váljon. Nyugat felé ugyanis semmilyen választóvonal nem található, kelet felé pedig 
nagyon erős földrajzi választóvonalak vannak.  

A másik nagyon fontos dolog ebben a nyugati irányú gazdasági integrációban az 
lenne, hogy a magyar vonzásközpontok, a magyarországi magyar vonzásközpontok 
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megerősödjenek, ugyanis - és ez a személyes véleményem, hogy - önrendelkezési esély a 
trianoni határokon kívül, de a határok mentén élő területeknél is ott mutatkozik igazából, ahol 
van egy Magyarország felé integrálódó, magyar többségű középváros, vagy valamelyik 
magyarországi nagyváros képes lesz a vonzáskörzetét kiterjeszteni romániai területekre. Tehát 
amennyiben az államhatárok jelképessé válnak, újra létrejönnek majd a valamikor létezett 
vonzáskörzetek, és amennyiben mondjuk, Debrecen az Érmellék területét vonzáskörzetében 
tudja tartani gazdasági szempontból, gazdaságilag Érmellék Debrecenhez fog integrálódni, 
akkor meglesz az az igény akár az ott élő román lakosságban is, hogy valamiféle 
közigazgatási lecsapódása legyen ennek a gazdasági ténynek. 

Tehát igazából az lenne nemzetpolitikailag a fő cél, az elsődleges cél, hogy a határ 
menti magyar nagyvárosokat helyzetbe hozni, és itt át is térnék mondandóm második felére, 
mégpedig arra, hogy a nagyvárosok erőtereit a határvidéken próbáltuk modellezni egy 
kutatásban. Nagyon röviden próbálnám ezt összefoglalni anélkül, hogy a technikai részletekre 
kitérnék.  

Az volt a cél, hogy a román-magyar államhatárt szakaszokra osszuk, és határozzuk 
meg, hogy melyek azok a területek, határszakaszok, ahol egyértelműen magyar, és melyek 
azok a határszakaszok, ahol egyértelműen a romániai vonzásközpont hatása az erősebb, illetve 
meghatároztuk a semleges határszakaszokat, ahol az államhatár kvázi vonzáskörzeti határként 
is funkcionálhat. Ez meg is történt, és hadd mondjam el, hogy Debrecen és Érmellék 
kapcsolata egyedülálló a magyar államhatár mentén, ugyanis ez a legnagyobb olyan határ 
menti magyar közösség, amely magyarországi vonzásközpont hatása alá kerülhet a jövőben. 
Tehát Érmellék esetében látom ilyen tekintetben a legnagyobb reális valószínűséget, hogy 
valamiféle önrendelkezési igény megalapozódhat. 

Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy milyen fejlesztések történnek a jövőben úgy 
Románia, mind Magyarország területén, hiszen napjainkban Európa átalakul, és 
megváltoznak a térszerkezeti kapcsolatok térségünkben is, és ez nem kis mértékben az 
infrastruktúrafejlesztés függvénye. Ebben igazából most lehetne lépni. Léteznek ugyan 
nagyvárosi együttműködések a határ két oldalán, de nem tekinthetünk el attól, hogy ezek a 
nagyvárosok egymás versenytársai is. Például Debrecen pályázhat a jövőben középtávon, 
hosszú távon arra, hogy a Kárpát-medence észak-keleti részének regionális központjává 
váljon, de akár Nagyváraddal is szembetalálhatja magát ebben a versenyben. Számunkra, az 
érmellékiek számára egyáltalán nem lényegtelen, hogy egy ilyen párharcból melyik város 
kerül ki győztesen.  

Magyar önrendelkezésről, autonómiáról szeretnénk beszélni, azt tervezzük, ezért 
egyértelműen az a magyar nemzeti érdek, hogy a magyarországi központ kerüljön ki ezekből 
a párharcokból győztesen, de nem biztos, hogy ezek az infrastruktúrafejlesztések ezt 
támogatják. Modelleztük ugyanis úgy a magyar, mind a román nemzeti fejlesztési tervben 
szereplő autópálya-, illetve gyorsforgalmi útfejlesztéseket, mint ahogyan itt láthatók 
sötétzölddel - amennyiben látszik - a már meglévő autópályák, világoszölddel a jelenleg épülő 
autópályák és gyorsforgalmi utak, szürkével pedig az előkészítés alatt álló szakaszok. Mint 
láthatjuk, az észak-erdélyi autópálya egy nagy kerülővel lecsatlakozik Nagyvárad felé, és úgy 
fordul vissza az M3 irányába, Debrecent érintve, ami véleményünk szerint nemzetpolitikai 
szempontból hátrányosan érinti a partiumi autonómiakezdeményezéseket.  

Hogyha megtekintjük azt is, hogy milyen tervezett gyorsforgalmi utak és autópályák 
épülnek ki, azt fogjuk észrevenni, az lehet, hogy földrajzilag az Érmihályfalva-Debrecen 
között meglévő távolság kisebb, mint az Érmihályfalva-Nagyvárad közötti távolság, de az 
időbeli elérhetősége ezeknek a területeknek a jövőben a romániai központok felé lesz 
gyorsabb, ugyanis olyan utak fognak kiépülni, olyan gyors elérhetőségi kapcsolatok, amelyek 
a romániai központok elérhetőségét fogják javítani, miközben a magyarországiak hátrányt 
szenvednek. Amennyiben megnézzük ezt a térképet, láthatjuk, hogy Nagyvárad egy ötös 
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csomópontba kerül, míg Debrecen mellett elhalad egy autópálya - ugyanúgy, mint 
Füzesabony mellett, vagy nem tudom, melyik várost említsem -, tehát Debrecen ezáltal 
hátrányba kerülhet a jövőben térszerkezeti kapcsolatainak alakulása során Nagyváraddal 
szemben.  

Ez az észak-erdélyi autópálya déli lecsatlakozása, és a menetidő Székelyföld és 
Budapest között valószínűleg egy órával megnövekszik, minthogyha mondjuk, a legrövidebb 
változat, a Hargita-Debrecen közvetlen kapcsolat létrejött volna, és Debrecen önállóan, kerülő 
utak nélkül érhette volna el a Kárpát-medence észak-keleti részének magyar lakosságú és 
nemcsak magyar lakosságú területeit. Így, hogyha Nagyváradon keresztül valósulnak meg 
ezek a kapcsolatok, valószínűleg a fő profitálója ezeknek a gazdasági kapcsolatoknak majd 
Nagyvárad lesz, és a modellezés szerint is az jött ki, hogy Debrecen vonzáskörzete fog a 
legjobban zsugorodni, vagy a potenciális vonzáskörzete keleti irányban. Debrecen tehát nem 
nyit kelet felé, mint ahogyan ez az ábrából is látszik, Nagyvárad pedig minden irányban igen. 
Köszönöm szépen.  

Egyéb aspektusokra nem térnék most ki, csak ezekre a veszélyekre szerettem volna 
felhívni a figyelmet. Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Tanár úr, nagyon szépen köszönöm, és köszönöm az előterjesztést. 
Az RMDSZ részéről Kovács Péter főtitkár urat illeti a szó. 

Kovács Péter főtitkár (Romániai Magyar Demokrata Szövetség) tájékoztatója 
KOVÁCS PÉTER főtitkár (Romániai Magyar Demokrata Szövetség): Köszönöm 

szépen, elnök asszony. 
Egy nagyon rövid zárójellel indítanám mondandómat. Kocsis professzor úr elmondta, 

hogy azt mondták neki a dél-tiroli szakértők, tanárok, kutatók, hogy nagyon fontos az 
egységes politikai képviselet, de azt is mondhatták volna, hogy nem kell szétverni egy létező 
egységes politikai képviseletet; a zárójel itt bezárva. 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elképzelése tágabb értelemben tekint a 
témára, tehát nem Kárpát-medencei vonatkozásban, vagy székelyföldi vonatkozásban próbál 
előrelépni autonómiaügyben, vagy a nemzeti és etnikai kisebbségek védelme ügyében, hanem 
azt a megoldást keressük, és elsősorban jogi megoldásról van szó, hogy a romastratégia 
mintájára próbáljunk előrelépni. Azért hangsúlyoztam, hogy jogi megoldást keresünk, mert a 
romastratégia mintája, maga a romastratégia a tanács irányából érkezett, és egyelőre 
kisebbségi kérdésekben vagy autonómiakérdésekben nem valószínű, hogy itt van 
lehetőségünk előrelépni. 

Kialakítottunk egy jogászokból álló munkacsoportot, ők csiszolják, ők készítik elő a 
mi kezdeményezésünket, ugyanakkor szeptember 18-án, tehát a jövő héten, kedden ülésezik 
az RMDSZ Külügyi Tanácsa két napirenddel, amelyből az egyik éppen ez az európai polgári 
kezdeményezés. Ezzel párhuzamosan továbbra is keressük a partnereket. Ugyan arról már szó 
volt az elmúlt üléseinken, hogy a FUEN, tehát az Európai Nemzetiségek Szövetségi Uniója, 
amely jelenleg 92 Európai Unión belüli és kívüli kisebbségeket tömörít, ők az első számú 
partnerünk ebben a kezdeményezésben.  

Ugyanúgy szeptember 7-én, tehát nem is olyan régen, a múlt héten, Marosvásárhelyen 
szerveztünk egy szemináriumot a FUEN-nel közösen „Nemzeti közösségek az EU-ban” 
címmel, ez volt a kezdeményezés megnevezése, és ezen a rendezvényen megjelent 
Marosvásárhelyen a FUEN igazgatója is. Ugyanakkor azt mondtam, hogy partnereket is 
keresünk, és nagyon fontos lenne megítélésünk szerint, hogyha Franciaországból és 
Görögországból is be tudnánk vonni partnereket. Amikor ugyanis arról beszélünk, hogy 
aláírásokat kell gyűjteni az országokban - nem gond Erdélyben összegyűjteni 500 ezer vagy 
300 ezer aláírást, mert több százezer aláírás könnyen összegyűlik Erdélyben -, ez nem gond 
Erdélyben, nem gond Magyarországon aláírást gyűjteni, és nem gond összegyűjteni olyan 
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országokban, ahol meghatározó magyar kisebbség él. Viszont, hogyha fel tudnánk mutatni 
Franciaországot, egy Görögországot, ahol, nagyon jól tudjuk, hogyan tekintenek a 
kisebbségekre, az őshonos nemzeti kisebbségekre, akkor úgy gondoljuk, hogy nagyobb 
eséllyel tudnánk előre menni. Köszönöm szépen. 

Azt hiszem, én vagyok az első, aki nem haladtam túl a megszabott időt.  
 
ELNÖK: Megköszönöm főtitkár úrnak a tájékoztatót, és utoljára, de nyilván, nem 

utolsó sorban a Székely Nemzeti Tanács polgári kezdeményezésének ismertetésére kérem 
szépen Bíró Zsolt elnök urat. 

Bíró Zsolt alelnök (Székely Nemzeti Tanács) tájékoztatója 
BÍRÓ ZSOLT alelnök (Székely Nemzeti Tanács): Köszönöm a szót, elnök asszony.  
Tisztelt Képviselő Hölgyek, Urak! Bizonyára nem mondok újat, hogyha a Székely 

Nemzeti Tanács által kidolgozott autonómia statútumot hozom szóba, hiszen világosan 
megvan Székelyföld elképzelése az autonómiáról. Ezt az elképzelést az autonómia 
statútumban leírtuk, közzétettük több nyelven is, ezért időnként értetlenül állunk olyan 
megközelítések és megjegyzések előtt, amikor arra hívják fel a figyelmünket, hogy sokat 
beszélünk az autonómiáról, de nem igazán tudjuk, hogy mit is akarunk, és nem értik, hogy mit 
akarunk. Éppen ennek tükrében szeretném felhívni a figyelmüket a javasolt polgári 
kezdeményezésre is, az SZNT változatára - és Kovács Péter főtitkár úrnak, ha megengedi, én 
is egy zárójelben azért válaszolnék, hogy a romastratégia nem egy uniós jogszabály (Kovács 
Péter: Jogilag valóban nem arról van szó, de köszönöm, hogy felhívta erre a figyelmemet.) -, 
és mi a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott kezdeményezés mentén próbálunk lándzsát 
törni. 

Ami a nemzetközi kapcsolatokat illeti, itt viszont teljes mértékben egyetértek főtitkár 
úrral, meg kell, hogy találjuk a külföldi szövetségeseinket. Jómagam az SZNT alelnökeként 
most úgy vagyok itt jelen Budapesten, aminek külön örülök, hogy Izsák Balázs elnök úr 
jelenleg éppen Spanyolországban tárgyal, Baszkföldön, illetve Katalóniában. Reméljük, hogy 
sikerül megtalálnia a szövetségeseinket, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 
kezdeményezés a nemzeti régiókról szóljon, a nemzeti régiók megközelítése szempontjából 
pedig nagyon fontos előrelépést tehetünk.  

Sokszor az a vád is ér bennünket, mondjuk ki, hogy a mi elképzelésünk nem az 
autonómiáról szól. Mi a nemzeti régiókról beszélünk, és a nemzeti régiókban szeretnénk 
szövetségeseket találni. A FUEN-nel kialakított kapcsolattal gyakorlatilag egyetlenegy 
problémánk van, és ezt is ki kell mondanunk, hogy a 90 egynéhány kisebbséget tömörítő 
szervezetnek több mint fele nem az Európai Unió tagja, most pedig egy európai uniós 
jogszabály kezdeményezéséről van szó. 

Mi a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba-vételéhez szükséges 
információkat tartalmazó dokumentumokat elküldtük önöknek, a bizottságnak, köszönjük 
szépen a sokszorosítást, hogy kiosztották. Mindenki előtt ott van a részletes indoklás is, ezért 
ebbe most nem bocsátkoznék, hiszen azt mindenki elolvashatja. Nagyjából ezekre a dolgokra 
szerettem volna felhívni a figyelmet, és mi ezért tartjuk fontosnak, hogy ne kisebbségi 
jogokról beszéljünk, hanem a nemzeti régiókról beszéljünk.  

Tehát, ha megengedik, akkor nem a román kisebbségi törvény mellé kell nekünk 
katalán szövetségeseket gyűjteni, vagy nem a Mikó-ügy megoldása mellé kell katalán 
szövetségeseket gyűjteni. Nagyon-nagyon fontos kérdések ezek is, elhanyagolhatatlan kérdés 
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem kérdésköre is, csakhogy nekünk olyan 
külpolitikai szövetségesekre van szükségünk, akikkel együtt tudunk működni, és akiktől nem 
segítséget és támogatást várunk, hogy aláírjanak egy támogató ívet egy iskola ügyében, 
hanem kölcsönösen segíteni tudjuk egymást. Hiszen a mi kezdeményezésünk, mivel a nemzeti 
régiókról szól, ugyanúgy támogatja a dél-tiroliakat, ha úgy tetszik, de a baszkföldieket vagy a 
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skóciaiakat is. Tehát itt kell megtalálnunk a közös mezsgyét és a találkozási pontokat. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Albizottság! Kedves Vendégeink! Mindig élvezem az ilyen vitákat, mert azért 

annak örülök, hogy minden pikírt és mindenféle kritikai megjegyzés végén mégiscsak - 
reményeim szerint - meg tudjuk teremteni azt az együttműködést, ami a különböző javaslatok 
támogatását jelenti. Csak tájékoztatásul szeretném mondani, és külön köszöntöm Kulcsár-
Terza Józsefet is, aki az MPP színeiben van jelen, és tájékoztatásul szeretném elmondani, 
hogy a meghívottak nem aszerint vannak jelen, hogy kinek van előterjesztése, hanem 
alapvetően aszerint, hogy kik azok, akik tevőlegesen segíteni és támogatni tudják azt az ügyet, 
ami azt gondolom, mindannyiunk közös érdeke. 

Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Albizottság! Kedves Képviselőtársaim! Ha megengedik, 
szintén a közös tudás érdekében szeretném elmondani azt, hogy a Kárpát-medencei Magyar 
Autonómia Tanács ezen az ominózus július 13-i ülésén egyértelműen megállapította, s azt az 
összegzést tette, hogy a létező és beterjesztett szövegváltozatok - amelyeket természetesen a 
KMAT által felkért szakértői bizottság vizsgált - egymást kiegészítő elvek és szempontok 
alapján fogalmazódtak meg. Ugyanakkor megállapította a KMAT azt is, hogy mind a régiók 
egyenlőségének és a regionális kultúrák felmutathatóságának, mind a nemzeti közösségek 
jogainak európai kodifikációja elvén megfogalmazódott tervezeteket támogatja.  

Tehát ott egységesen ez a megállapodás született azzal, hogy a Kárpát-medencei 
magyar szolidaritás elve alapján összehangolja a benyújtásban a tagszervezetek munkáját, és 
az Európai Bizottság által elfogadott kezdeményezéseket egységesen támogatni fogja. Azt 
gondolom, hogy ez egy nagyon fontos megállapítása volt a Tőkés László püspök úr, elnök úr 
által vezetett júliusi KMAT-ülésnek.  

Ahogy Sándor Krisztina is jelezte, a KMAT tagszervezetei megállapodtak ezen az 
ülésen abban is, hogy a polgári kezdeményezés ügyét kampánycélnak vagy pártérdeknek nem 
vetik alá. Azt kell, hogy mondjam, képviselőtársaim, hogy ezen az ülésen elhangzott az is, 
hogy nyilvánvalóan szükséges ehhez, hogy a magyarországi politikai szervezetek, pártok is 
megadják a támogatásukat, és támogatásukról biztosítsák. Azt gondolom, hogy ez a július 13-i 
KMAT-ülés ebből a szempontból egy áttörés volt, ami az együttműködést jelentette.  

Ezt azért is mondtam el most tájékoztatásul, mert nyilvánvaló, hogy a mi feladatunk, 
az albizottság feladata az, hogy elősegítse azt, hogy a Nemzeti összetartozás bizottsága és 
ezen keresztül a magyar parlament ehhez minden támogatói segítséget megadjon. 
Mindezekkel együtt, és ha megengedik, képviselőtársaim - nem elvíve lírai irányokba ezt a 
mai beszélgetést, de ha megengedik -, Baka István „Székelyek” című versének az első 
versszakát idézném csak azzal a céllal, hogy talán felkelti az érdeklődést, hogy a többit is 
megismerjék. Ez úgy kezdődik, hogy „Évszázadok kalászaiból kipergő népek sorsa sorsunk? 
Ringunk a szél bölcsődalában... Holnap ki tudja már, ki voltunk?” Ez a mi felelősségünk, 
hogy holnap is tudják, hogy kik voltak a székelyek, vagy kik voltunk.  

Így a továbbiakban, tisztelt képviselőtársaimé a szó, amennyiben kérdésük, 
véleményük, javaslatuk van. Potápi Árpád elnök urat illeti elsőként a szó. 

Kérdések, vélemények 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a Nemzeti összetartozás bizottsága elnöke: 

Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. 
Nem tudom, nem kell-e ezt most megszavaztatni, mert én nem vagyok az albizottság 

tagja. 
 
ELNÖK: Az a helyzet, elnök úr, hogy nem gondolom, és csodálkoznék azon, ha elnök 

urat leszavazná a bizottság, ezért megelőlegeztem, hogy a bizottság hozzájárul. Viszont 
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tartsuk meg a formaságokat, és megkérdezem a bizottságot, támogatja-e, hogy elnök úrnak 
szót adjunk, de ezt formaságnak tekintem. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Abszolút egyhangú, elnök úr, a támogatásod, úgyhogy tiéd a szó. 
 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a Nemzeti összetartozás bizottsága elnöke: 

Köszönöm szépen.  
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Albizottság! Örülök, hogy én is jelen lehettem ezen a 

mai albizottsági ülésen. Azt gondolom, mint ahogyan a taps is bizonyította, nekem külön nem 
kell megköszönnöm Kocsis Károly professzor úr előadását. Megmondom őszintén, én magam 
nem tudtam kérdezni, mert annyira teljes volt az előadás. Próbáltam, próbáltam olyan 
momentumot keresni, amibe talán még belekötni is lehetne, de abszolút nem találtam.  

A magyar történelmet annyira végigvette, és az autonómia kérdését annyira 
végigboncolta, hogy ebben nemhogy hibát, de hozzátennivalót sem igen lehet találni, amit én 
a magam részéről szeretnék megköszönni, és a nemzetközi példákat még inkább, hiszen 
ahhoz, hogy az autonómia ügyét előbbre tudjuk vinni, ahhoz nekünk gyakorlatilag meg kell 
ismerni az európai és a nem európai példákat is, amelyek régóta léteznek és működnek.  

Ami megjegyzése vagy kiegészítése volt, de ezt talán olvasni is lehetetett, ez az, hogy 
ezeknek a népeknek, illetve az adott népnek, amelyik az autonómiát igényli, vagy egyáltalán 
gondolkodunk benne, azoknak igényelniük is kell, tehát politikai követeléssé kell tenni az 
autonómia kérdését. Az, hogy mi havonta, háromhavonta, félévente visszatérünk ebben a 
Házban erre a kérdésre, az még nem jelenti azt, hogy bármilyen reális esélye van ennek a 
megvalósulására, hogyha a leendő autonómia területén élő emberek nem igénylik azt, vagy 
közömbösek ez iránt.  

Ebben a kérdésben, azt gondolom, hogy eléggé el vagyunk maradva, egy-két térségtől 
eltekintve, hiszen szervezett követeléssel a magyarság nem nagyon lépett fel ebben a 
kérdésben. Ezt is végig tetszett venni, illetve az előadásában ezeket a dolgokat hallhattuk. 
Viszont, hogyha ebben az évtizedben nem lépünk, akkor a 2021-es népszámlálási adatok még 
rosszabbak lesznek. Ahhoz, hogy ezek ne legyenek számunkra teljesen rosszak, vagy 
egyáltalán, hogy utána ezt az igényt meg tudjuk fogalmazni, ez azt jelenti, hogy nekünk ebben 
az évtizedben lépnünk kell, hiszen annyira le fog csökkenni az ottani magyarság létszáma, 
hogy gyakorlatilag irreleváns lesz az is, hogy beszélünk, vagy nem beszélünk erről a 
kérdésről.  

Mindig azt szoktuk mondani, hogy a 24. órában vagyunk ebben a kérdésben, de ebből 
a szempontból a magyar egy nagyon jó nép, mert nem 24 órában számol, hanem 36, vagy nem 
tudom, hány órában, tehát gyakorlatilag azt szokták mondani, hogy az ember fizikailag szinte 
már el sem bírja a dolgokat. Mi ugyanígy vagyunk ezzel, hogy már minden határon 
túlmentünk, és még mindig vannak magyarok, és ott vannak, de ne várjunk a végsőkig. Ebből 
a szempontból mind a helyi politikának, mind az itthoni, illetve az európai politikának ebben 
a kérdésben közös nevezőre kell jutnia abból a szempontból, hogy tudjunk miről beszélni.  

A jövő évben két nemzetközi fórumon is Magyarország adja az elnökséget, amelyek 
nem a legfontosabb európai fórumok, viszont azt is látnunk kell, hogy a magyar külpolitika 
lehetőségei az elmúlt egy esztendőben, másfél esztendőben eléggé beszűkültek, és minden 
egyes lehetőséget meg kell ragadni, hogy ebből az elszigeteltségből kitörjünk; ezt tesszük mi 
is, mindenki a maga munkája által, frontján.  

Ez a két nemzetközi szervezet egyrészt a Visegrádi Négyek, másrészt a KEK, a 
Közép-európai Kezdeményezések fóruma, amelyben szintén mi kapjuk meg az elnökséget. 
Ma volt egy megbeszélésünk e témában Prőhle Gergely államtitkár úrral, és mindkét 
elnökséget, fórumot arra kell felhasználni, hogy egyrészt a kisebbségek kérdését, másrészt a 
területi autonómiák kérdését vessük fel, mert ez is egy lehetséges európai színtér.  
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Éppen ezért például a KEK-ben a következő évben valószínűleg megtervezünk, illetve 
meg is kellene valósítani egy olyan tandem konferenciát, amelynek az egyik része Dél-
Tirolban lenne, ahol az ottaniak megmutatják, hogyan működik egy már létező autonómia, és 
esetlegesen egy annak mintájára felépülő székely autonómia. Tehát a konferencia egyik részét 
ott tartanánk, a másik részét pedig valahol a Székelyföldön, annál is inkább, mert például 
Oskar Peterlini a Kulturális Bizottság elnöke a KEK-ben, tehát az osztrákok is benne vannak, 
a románok is benne vannak ebben a fórumban, és ezt vinnénk át Erdélybe. Ennek az 
előkészületeit szeptember 26-28-án fogjuk megkezdeni Kijevben. Tehát, amikor ilyen 
dolgokról beszélgetünk, akkor az aktív cselekvés talajára kell helyezkedni, mert sokkal több 
időnk nincs.  

Bocsánat, hogy hosszabb voltam. Köszönöm szépen.   
 
ELNÖK: Elnök úr, köszönjük szépen. 
Képviselőtársaim! (Jelzésre.) Kőszegi Zoltán képviselő úr jelentkezett. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Egy rövid megjegyzésem lenne nekem is. Köszönöm 

szépen.  
Több gondolat is feltolult bennem, de ezek közül egyetlenegyet fogok csak mondani, 

hogy az időt ne raboljam. Hogy van-e igény az autonómiára, ezzel kapcsolatban, azt hiszem, 
azon túl, amit itt Potápi elnök úr elmondott, hogy nem elég néha tanácskoznunk, valóban, 
konkrétan ezt politikai céllá és cselekvési programmá kell emelni hazánkban is, de az 
elszakított területeken is és minden európai fórumon, ezen túl a helyi igények minél erősebb 
megszilárdítása nagyon fontos.  

Azt szeretném hangsúlyozni minden jelenlévőben, résztvevőben, hogy ez egy óriási 
felelősség, ez egy történelmi felelősség, és megkerülhetetlen, ugyanis van egy mondás, hogy 
az igényt nemcsak kielégíteni kell, hanem az igényt fel is lehet kelteni. Nemcsak az van, hogy 
van-e valamire igény, és ha van, akkor azt kielégítjük, és ezzel kipipáltuk a dolgot, hanem 
vannak dolgok, amiben az emberek igényét fel lehet kelteni, mert vagy az élet, vagy a 
történelem, a politikusok, vagy valakik, vagy egyszerűen a folyamatok spontán alakulásából 
ellaposították, elkenték, elmaszatolták a dolgot, és úgy tűnik, hogy nincs rá igény.  

Én biztos vagyok benne, hogy van rá igény, van még egy olyan nemzeti öntudat, van 
egy olyan, az emberekben lakozó vágy, a magyarságtudat és a magyarság megvallása, a 
nemzeti közösséghez való tartozás, és ennek bármilyen formában való megvalósítása, amit 
igenis fel kell kelteni, és ez a politikusok elsőrendű feladata. Teljesen mindegy, hogy a 
határon túli vagy inneni politikai szervezet tagjai vagyunk, teljesen mindegy, hogy hová 
tartozunk, nem lehet elsőszámú célunk az, hogy a politikai szerepünket, pozíciónkat erősítsük, 
és azt szilárdítsuk meg, hanem efölé kell helyezni a nemzeti ügyet, a nemzeti igényt, az igény 
felkeltését, a nemzeti öntudat felébresztését. 

Bocsánatot kérek, hogy elsősorban az RMDSZ képviselője, Kovács Péter felé 
irányoztam ezt, de ez egy óriási történelmi felelősségünk, és ezzel a felelősséggel minimum el 
kell számolnunk mindannyiunknak nemcsak a magyarság előtt, hanem egyszer majd a 
teremtő előtt is, úgyhogy remélem, hogy ezt mindenki megfontolja, és ennek alá tud rendelni 
minden egyéb érdeket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szávay István képviselő urat illeti a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Tisztelettel üdvözlöm én is a vendégeinket, és utólag is köszönöm professzor úr 

előadását.  
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Mi voltunk az első párt annak idején, akik az autonómiatörekvések támogatása mellett 
gyakorlatilag kezdettől fogva a leghatározottabban kiálltunk, és amikor a Székely Nemzeti 
Tanács a magyar parlament pártjait megkereste a saját tervezetével, illetve európai 
kezdeményezésével, akkor legelsőként mi köteleződtünk el ennek a tervezetnek a támogatása, 
illetve később a segítségnyújtás mellett.  

Nagyon örülök, hogy itt elhangzott az erdélyi pártok jelenlévő képviselői részéről, 
hogy ebben az ügyben nem szeretnének pártpolitikát csinálni. Ez így a jó, ezt így is kell 
csinálni, és mi magunk is így látjuk ezt, és a legmesszebbmenőkig pártok feletti ügyként 
kezeljük, ettől függetlenül számunkra egy kicsit furcsa volt, hogy az év folyamán különböző 
tervezetek születtek mégis. Én nagy örömmel hallottam, hogy ezt megpróbálják, 
megpróbáljátok összegyúrni, egymást kiegészítővé tenni, vagy párhuzamosan a legjobbat 
ebből az egész történetből kihozni. 

Mi úgy gondoljuk, hogy ebben a kérdésben tényleg azt fogja a Jobbik támogatni, 
amire Erdély magyarsága és Erdély felelős politikai vezetői jutnak, és nagyon bízom benne, 
hogy ezt tényleg sikerül úgy eldönteni, úgy megtervezni, hogy az valóban mindenki számára 
jó és támogatható legyen. Mi várjuk ezzel kapcsolatban a feladatainkat, és határozottan nem 
kívánunk semmilyen ezzel kapcsolatos vitában részt venni, illetve állást foglalni, azzal együtt, 
amit jeleztem, hogy Székely Nemzeti Tanács megkeresésével kapcsolatban annak idején mi 
elköteleztük magunkat. Mi egyébként minden autonómia- és önrendelkezési törekvés 
támogatására felajánljuk a segítségünket, szerény lehetőségeink szerint, természetesen.  

Arra muszáj még reagálnom egy fél mondat erejéig, mivel Potápi elnök úr arról 
beszélt, hogy a magyar külpolitika lehetőségei milyen szinten leszűkülnek, hogy mi nagyon 
sokszor elmondtuk, nem tudom most sem kihagyni, hogy elszalasztott lehetőségek sorának, 
hónapjainak tartjuk az EU-elnökséget. A magyar EU-elnökség akár a székely autonómia, de 
bármely más külhoni magyar autonómiatörekvés támogatásáért gyakorlatilag az égvilágon 
semmit nem tett, deklarálva azt, hogy az uniós elnökség nem a nemzeti érdekérvényesítésről 
szól.  

Mi úgy gondoljuk, hogy ezen a területen nagyon sok mindent lehetett volna tenni, ha 
mást nem, egy kicsit az európai közvéleménynek jobban az érdeklődési körébe helyezni ezt a 
kérdést. Ettől függetlenül sincs még késő, mi úgy, ahogyan eddig is, a továbbiakban is 
megpróbáljuk önöket - bár, azt hiszem, hogy azokat, akik itt vannak ebben a bizottságban, 
nem kell -, a magyar diplomáciát egy határozottabb érdekképviseletre, a magyar nemzeti 
érdekek határozottabb képviseletére bátorítani, adott esetben bizonyos konfliktusok 
fölvállalásával is. Van az a pont, ahol a diplomáciai udvariasságot és a jószomszédi viszonyt a 
határozott nemzeti érdekérvényesítésnek föl kell váltania, és mi úgy gondoljuk, hogy az 
elmúlt években többször volt ilyen pont, azonban ez a fordulat a magyar diplomáciában 
mégsem következett be.  

Összefoglalóan, még egyszer köszönöm szépen, hogy vendégeink eljöttek, és örülök, 
hogy ezekről a kérdésekről beszélünk, és mi bármiben a támogatásunkról biztosítjuk önöket. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Mielőtt Csóti György alelnök úrnak szót adnék, egy dolgot szeretnék tisztázni. Nem a 

három kezdeményezés összegyúrásáról van szó, hanem arról van szó, ahogy ezt a Kárpát-
medencei Magyar Autonómia Tanácsban is közösen megfogalmazták, és ezt a szakértői 
anyagok is alátámasztották, hogy ezek egymást kiegészítő elvek és szempontok alapján 
készültek. Három kezdeményezés fut egymás mellett, és amelyikre majd az Európai Bizottság 
azt mondja, hogy igen, ez elfogadható, a mögé fog mindenki beállni. Tehát mindenki egy 
biankó támogatást adott arra, hogy a mögé fog mindenki felsorakozni. Ma még abban a 
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stádiumban vagyunk, hogy három különböző célú, szintű, elvű, szempontú javaslat fut 
egymás mellett. Ezt csak tájékoztatásként és kiegészítésként szerettem volna elmondani.  

Csóti György alelnök urat illet a szó. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. 
Tisztelt Albizottság! Kedves Vendégeink! Én is szeretném megköszönni Kocsis 

Károly professzor úrnak a tartalmas, nagyon érdekes, izgalmas előadását, és külön örülök, és 
köszönöm szépen, hogy ezeket a nagyon hasznos térképeket, grafikonokat megkapjuk.  

Még egy óhajt szeretnék kifejteni, mielőtt rátérek nagyon rövid mondandómra. A 
KMAT július 13-i ülésén meghozott egy dicséretes döntést, miszerint a KMAT tagszervezetei 
nem fogják kampánycéloknak alávetni a polgári kezdeményezés ügyét. Én azt kérem 
tisztelettel a mai Magyarországon működő pártok képviselőitől, vezetőitől, hogy az 
autonómia kérdését ne vessük alá kampány-, vagy akármilyen pártérdekeknek, tehát ne 
legyenek pártérdekek a megszólalásokban, az autonómia kérdésében, hogy legyünk mi is 
egységesek ebben a kérdésben, még hogyha bizonyos vonatkozásban különbözőek is a 
nézeteink; ezt szerettem volna elmondani. 

Még Kőszegi Zoltán képviselőtársunkhoz csatlakozva, annyit tennék hozzá az általa 
elmondottakhoz - nincs rá igény, kell, hogy legyen rá igény, illetőleg, hogy gerjeszteni, 
indikálni lehet ezt az igényt -, hogy a Kárpát-medencei magyar nemzeti közösségek 
önrendelkezés utáni igénye a második világháború óta folyamatosan és rohamosan csökken, 
és ezt történelmi sorsfordulók és tragédiák és az elmúlt 20-22 év szerencsétlen pártpolitikai 
meg nemzetközi fordulatai okozták. Ez egy érthető, de nem elfogadható folyamat.  

Tehát valóban, Kőszegi Zoltánnal egyetértve, föl kell lépni mindenhol, hogy az 
emberekbe a bátorságot, a hitet öntsük, és ezáltal lépjünk előre. De hogy ez hogyan valósul 
meg - és csupán ezt az egy mondatot szerettem volna eredetileg elmondani -, csakis a 
legteljesebb, legszélesebb körű nemzeti összefogás révén valósulhat meg a teljes Kárpát-
medencében. Ez nem azt jelenti, hogy egyformán gondolkodunk az ügyről, de a cél egy kell, 
hogy legyen, viszont hogy hogyan jutunk el oda, abban lehet különbség.  

Amit én sugallni és kérni szeretnék, hogy az adott országban, a hét utódállam 
bármelyikében a magyarok a magyar ügy mellett egységesen lépjenek fel a többségi 
nemzettel szemben, legyen az választás vagy bármilyen más esemény, és ugyanezt tegyük 
valamennyien mind a nyolc ország képviselői a nemzetközi porondon, mert csak ekkor 
érhetünk el eredményt. Ezt mindenkinek fel kell ismernie, hogy minden magyar felelős 
minden magyarért. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Szávay István képviselő úr ismételten szót 

kért. Tessék! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Igen, bocsánat, csak lehet, hogy félreérthetően 

fogalmaztam, és láttam is némi fejcsóválást velem szemben, de én csak arra akartam utalni, 
hogy mi annak örültünk volna, akkor lennénk a legboldogabbak, hogyha már előzetes, közös 
megállapodás született volna az erdélyi politikai szereplők részéről. Mi annak idején 
elköteleztük magunkat amellett a tervezet mellett, amellyel a Székely Nemzeti Tanács minket 
megkeresett. Természetesen ennek a folyamatát, amit elnök asszony is jelzett, az eredményeit 
úgy fogjuk tudomásul venni, ahogy lesz, és erre vonatkozott a mi segítségre vonatkozó 
ajánlatunk.  

Én pusztán azt mondtam, hogy számunkra egy kicsit furcsa volt, hogy újabb 
tervezetek születtek, bár hogyha itt a résztvevők elkötelezik magukat, hogy kölcsönösen azt 
az opciót fogják támogatni, amelyik zöld utat kap, hozzáteszem halkan, hogy az mégsem egy 
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olyan szintű közös megegyezésen fog alapulni értelemszerűen, de én nagyon bízom benne, 
hogy senki sem fogja magát emiatt ebben a történetben vesztesnek érezni. 

Annyit pedig azért alelnök úrra szabadjon reagálnom - kicsit visszadobta nekem a 
labdát -, hogy továbbra sem tekintjük politikai ügynek ezt a kérdést. Természetesen, ez egy 
közös ügy, politika feletti közös ügy az autonómia támogatása, de a véleményemet hadd 
mondjam el akkor, hogyha úgy látom, hogy nem önök, hanem a Fidesznek vagy a 
kormánynak egyes politikusai ezt a kérdést messze nem olyan elkötelezettséggel kezelik és 
támogatják, mint akár Csóti képviselő úr, vagy akár a teremben jelenlévő más Fidesz-KDNP-s 
képviselők.  

Mi sok esetben ezt látjuk, és hogyha ezt látjuk, akkor az ezzel kapcsolatos 
véleményünket a későbbiekben is el fogjuk mondani, de természetesen ez nem azt jelenti, 
hogy ne közös ügyként kezeljük ezt a kérdést, vagy politikai kérdést szeretnénk belőle 
csinálni, hanem éppen ellenkezőleg, az önök, a téma iránt - finomam szólva - el nem 
kötelezett politikusait szeretnénk emlékeztetni arra, hogy elvileg mi a Fidesz-KDNP 
véleménye az önrendelkezési törekvések támogatása kapcsán.  

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Gaudi Tamás képviselő úr kért ismételten szót. 

Feltételeztem, hogy akkor, amikor előzőleg szavaztak képviselőtársaim, az azt jelentette, hogy 
most is szót adhatok. (Bólintások a bizottság tagjai részéről.)  

Csak arra kérem képviselő urat, hogy röviden szóljon, mert négy órától a Nemzeti 
összetartozás bizottságának bizottsági ülése lesz, és azt gondolom, hogy ez az a kérdés, amit 
különböző fórumokon, különböző helyeken már elég sokszor körbejártunk. Viszont ezt 
követően az albizottságban én szeretnék még egy döntést meghozni, úgyhogy kérem a 
képviselő urat, hogy röviden tegye meg a megszólalását. 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a lehetőséget, és elnézést 

kérek, hogy elnök asszonynak nem köszöntem meg az előbb, hogy szót adott. 
Ami számomra a legfőbb tanulsága a mai együttlétünknek, hogy mindenképpen 

minőségi változás kell ebben az egész autonómia témakörben, és hála istennek ma egy 
nagyon jó élménnyel gyarapodtunk. Legalábbis számomra a dr. Szilágyi Ferenc által letett 
koncepció egy igény megtestesítését jelenti, és pont ez az, amiről Kőszegi Zoltán beszélt, 
hogy lépésről lépésre végre most már gerjed ez a folyamat. 

Nagyon szépen átgondolt, nagyon szépen összerakott az anyag, és bár még csak 
alternatívákról van szó, nyilván, kifelé - félreértés ne essék - nem szabad többfajta véleményt, 
álláspontom szerint fölmutatni. Belső dilemmának egy teljesen jó munkaanyag ez, de ha ezt 
elkezdem mutogatni egy brit vagy bármilyen képviselőnek, az azonnal a hajához nyúl, és azt 
mondja, hogy nem tudom kezelni ezt a problémát, először döntsék el, hogy mit szeretnének. 
Tehát nagyon jó ez a kiindulás, és arra buzdítom az érmelléki, partiumi honfitársakat, hogy 
mindenképpen csiszolják ki ezt az autonómiakoncepciójukat, de egy autonómiakoncepció 
legyen; ez viszont gondolkodásnak nagyon jó. 

Amire még szeretnék egy rövid utalást tenni, hogy Erdélyben különösen fontos lenne 
az autonómiahálózatokat úgy alakítani, hogy amennyire lehet, Székelyföld és az anyaország 
összeköttetése megmaradjon. Kalotaszegről most nem esett szó, nem akarom itt ezt hosszan 
ecsetelni, de ott is meglennének a feltételei ennek, úgyhogy én arra biztatok minden 
Erdélyben működő politikust és közéleti embert, hogy segítsék ezt a folyamatot, hogy egy 
ilyen egymásba kapcsolódó területi autonómiák hálózata lehet sikeresebb az anyaország felé 
is, egyfajta - akár képletes - korridor formájában. 

Harmadrészt, utoljára szeretnék egy olyan élményt megosztani, ami egy nagyon 
pozitív irány Felvidékről. Somorján tartottam nemrégiben egy lakossági fórumot, kifejezetten 
területi autonómia témakörben, és egy nagyon pozitív élményemet szeretném megosztani. 
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Nyilván, ez egy szűk perspektíva, az ott jelenlevő mintegy 100 ember véleménye, de azt kell 
mondanom, egy nagyon jó visszaigazolást kaptam arra, hogy a csallóközi autonómiagondolat 
az ott élő magyarok számára egy nagyon szimpatikus és nagyon vállalható dolog. Amellett, 
hogy vannak természetesen mindenfajta fenntartások, vélemények, de a Magyar 
Megmaradásért Mozgalom és a 64 Vármegyei Ifjúsági Mozgalom, ez a két civil szervezet ott 
hitet tett amellett a közös fórumunkon, hogy ők az autonómia gondolatát a csallóközi és 
lehetőség szerinti a felvidéki egyéb területeken szeretnék megvalósítani. Én ezen szeretnék a 
magam munkájával és a Jobbikkal együtt dolgozni, és minden olyan képviselőtársammal és 
honfitársammal, akik ezt előmozdítják. Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr rövidségét külön is megköszönöm. 
Amit szerettem volna még kiegészítésképpen elmondani, hogy a három javaslat nem 

egymást kizáró javaslat, ad absurdum az is előfordulhat, hogy a Bizottság mind a hármat 
támogatni fogja, mert nem zárják ki egymást ezek a javaslatok. Szerintem éljük meg együtt 
azt, hogy mind a hármat elfogadta, s akkor nyilvánvaló, hogy megéljük azt is, ami a 
legtávolabbi javaslatom, hogy a legtöbbet ígérő Székely Nemzeti Tanács javaslatában 
szerepel, akkor számomra az is benne van, hogy valamennyi javaslat és ezzel gyakorlatilag a 
székely autonómia megvalósulhat.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, hogy van-e még kérdés. (Nincs jelentkező.) 
Nincsen. 

Azt gondolom, hogy didaktikailag, nem magunkat dicsérve, de jól volt ez így 
felépítve, hiszen professzor úr megalapozó előadása számunkra nagyon jó lehetőséget 
biztosít, hogy érvelni tudjunk, és hogy mi magunk is valamennyi információ birtokában 
legyünk, ami ennek a kialakulását, történetiségét, és talán fogalmazhatnék úgy, nem túlzóan, 
hogy a mi mai felelősségünket is jelenti. Ez egyébként a magyarság megmaradását is jelenti 
Felvidéken, Székelyföldön, a Vajdaságban, Kárpátalján, ahol még lehetőségünk van arra, 
hogy ma, ahogy elnök úr is fogalmazott, talán a 24. órában megtegyük azokat a lépéseket, 
amelyek a helyi autonómiákat, az autonómiát, a regionális kooperációt elősegíthetik. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Én azért azt szeretném kérni, mivel itt többen 
megfogalmazták, hogy jó lenne, hogyha ezeken a beszélgetéseken valamiben előre is lépnénk, 
volt a KMAT-nak ez az ominózus összefoglalója, amelynek lényeges elemeit elmondtam, a 3 
javaslat nem zárja ki egymást, mind a 3 javaslat ma még támogatható azzal, hogy amelyiket 
az Európai Bizottság elfogadja, a mögé mindenki fel fog sorakozni, egyébként pedig nem lesz 
politikai kampány és versengés témája ez a kérdés. Így az a kérdésem az albizottsághoz, hogy 
politikailag támogatjuk-e ezt a fajta összefoglaló anyagot, egyébként, amit Tőkés elnök úr, 
püspök úrék a KMAT-on elfogadtak. Kérem, hogy erről szavazzunk. Aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 
Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők egyhangúlag támogatták ezt az 

összefoglalót.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Kőszegi Zoltán képviselő úr kért szót. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök asszony.  
Már csak a bizottsági ülés után, nem a témához kapcsolódóan, csak emlékeztetőül 

szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy jövő héten ünnepeljük Kossuth Lajos 
születésének 210. évfordulóját. Csak emlékeztetnék mindenkit, hogy nemzeti 
közösségeinkben méltóképpen emlékezzünk meg, mert ez is az összetartozást tudja erősíteni, 
és a közösséghez, a nemzeti közösségünkhöz való tartozást. Ezt szerettem volna még 
mondani. Köszönöm szépen.  
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Egyebek 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Képviselőtársam megszólalásával én egy nagyon fogok 

most ugrani, ugyanis a 3. napirendi pontunkban az szerepelt, hogy az őszi menetrendünkről 
tárgyaljunk. Szeretném novemberre tervezni, hogyha önök egyetértenek vele, a következő 
ülésünket azzal, hogy természetesen folytatjuk a párbeszédet, a kooperációt tovább a többi 
autonómiatörekvésekkel, és megfogadva Kőszegi Zoltán képviselő úrnak a többi 
képviselőtársam támogatásával megfogalmazott igényét, hogy nekünk is kell segítenünk azt, 
hogy az igények mindinkább kifejeződjenek az ott élőkben és a lakosságban, ezt szeretnénk 
előkészíteni novemberre, a következő ülésünket, így nyilvánvaló, hogy a többi területnek, 
Felvidéknek, Kárpátaljának és a Vajdaság képviselői meghívásával folytatnánk ezt a fajta 
párbeszédet. 

Kérdezem, hogy van-e ehhez más javaslat. (Jelzésre.) Gaudi-Nagy Tamás képviselő 
úr! 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm.  
Én azt szeretném kérni az albizottságtól, hogy tényleg mindenképpen ezt a tágabb 

szemléletet vigye tovább, mert nagyon fontos, hogy egyeztető fórumként tudott a bizottság 
eljárni abban, hogy ezek az európai uniós kezdeményezések összehangolódjanak. Csak azért 
azt a gondolatot szeretném figyelmükbe ajánlani, hogy itt nekünk nagyon előremutatóan 
kellene egy olyan háttértámogatást adni a potenciális területi autonómiára - úgymond - 
jogosult közösségeknek, a peremvidéknek, Csallóköznek, Tisza-mentének, Kalotaszegnek és 
Érmelléknek. Ezért az a kérésem, hogy a legközelebbi ülés egy nagyon fókuszált, olyan 
jellegű találkozó legyen - szívem szerint még hamarabbra is tenném, akár havi egy ülést 
mindenképpen fontosnak tartanék -, ahol egy nagyobb ívű összejövetelen most már 
konkrétabban is lehetne beszélni, a székelyföldi autonómián kívüliekről is, ahol már 
egyértelműen letett koncepció van. Segítenünk kellene azt a folyamatot, hogy az adott 
területekről jöjjenek el a képviselők, ahol potenciális területi autonómiával kecsegtető esélyek 
vannak, és kerekasztalszerű beszélgetést lehetne folytatni a kérdésről. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, én erről szóltam az előbb, de nyilván, ez előkészítést igényel. 

Tehát én azt mondtam, hogy megyünk tovább, és megnézzük, egyelőre távolról elindulva, és 
mindig megyünk közelebb, megfogadva professzor úrnak is azt a látásmódját, hogy fölülről 
rátekintünk először, és majd rázoomolunk, és mindig közelebbről tekintünk az egyes 
törekvésekre. Nyilván, ezt nekünk segítenünk is kell, és ezért mondtam, hogy folytatjuk 
tovább, és elő fogjuk készíteni a következő ülésünket.  

Szívesen várok egyébként a két ülés között is javaslatokat önöktől, mert nyilván, nem 
nekem egyedül kell kitalálni azt, hogy itt mit csináljunk, hanem ennek egy közös munkának 
kell lenni, úgyhogy ugyanazzal az aktivitással, vagy talán még nagyobb aktivitással kérem a 
javaslataikat, mint amit eddig tettek. 

Kőszegi Zoltán képviselő urat illeti a szót.  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony.  
Csak arra szeretném emlékeztetni elnök asszonyt, hogy volt egy közös ígéretünk, a 

KMKF Regionális Munkacsoportja és az albizottság közös ígérete az volt, hogy egy közös 
kihelyezett ülést szervezünk majd valamikor az ősz folyamán. Jó lenne, hogyha ezt a 
munkatervünkbe be tudnánk iktatni, de erről egyeztessük majd. 

 
ELNÖK: Természetesen, meg fogjuk tenni. Köszönöm szépen.  
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Köszönöm szépen társelnök úrnak, hogy erre figyelmeztetett, de nyilván, ezt a 
kollégák készítik elő. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Csóti György alelnök úr kért szót. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Egyetlen mondat csak, emlékeztetőül, hogy az albizottság 

ülésein a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács tagszervezetei mindig állandó 
meghívottként részt vehetnek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Igen, valóban, ebben megegyeztünk már. 
Szávay István képviselő úr. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm, bocsánat, nem teljesen a bizottsági üléshez 

tartozik, de Csóti alelnök urat kérdezném, hogy a Kárpát-medencei Magyar Autonómia 
Tanácsnak mely külhoni szervezet lehet a tagja, és milyen kitétele vagy feltétele van ennek? 

 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Nem egészen értem a kérdést, de kérem, hogy ezt egy 

külön tanácskozáson beszéljük meg a következő ülésen, mert körülbelül tíz percet vesz 
igénybe, amíg ezt elmondom. 

 
ELNÖK: Én attól mentesíteném magunkat, hogy mi most arról tárgyaljunk az 

Autonómia albizottságban, hogy egyébként egy abszolút tőlünk függetlenül létrejött szervezet 
milyen csoportképző ismérvek alapján jött létre. Biztos vagyok benne, hogy Tőkés László 
elnök úr, püspök úr egy következő alkalommal, amikor nem Strasbourgban vagy Brüsszelben 
kell lennie, szívesen részt vesz a bizottsági ülésen, sőt meghívottja nyilvánvalóan mindvégig, 
de akkor én ezt úgy vettem, hogy a következő ülésünkön ezt meg is tehetjük, és vele 
folytathatunk egy beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm.  

Köszönöm professzor úrnak még egyszer az alapozást, köszönöm 
képviselőtársaimnak, elnök úrnak külön is a jelenlétet, meghívott vendégeinknek külön, hogy 
elfáradtak. Kívánok további szép napot, és találkozzunk a következő Autonómia albizottsági 
ülésen! Köszönöm. Viszontlátásra! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 3 perc)  
 

  

Dr. Szili Katalin 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika  


