
 
 

A Partium az önrendelkezés felé 

 

 

2013-ban, többéves előkészítést, követően az autonómia iránt elkötelezett magyar 

értelmiségiek, valamint politikusok létrehozták a Partiumi Autonómia Tanácsot, amelynek 

elsődleges célkitűzése az önrendelkezés igényének és folyamatának a katalizálása, az 

autonómia, a regionalizmus meg a regionális identitás fogalomkörének a bevitele a partiumi 

közgondolkodásba, valamint a napi politikai közbeszédbe. Elsődleges célkitűzés ezen kívül a 

regionális, kistérségi és helyi identitások megerősítése, illetve az ehhez köthető tudományos, 

kulturális, esetenként mozgalmi-politikai események megszervezése, koordinálása. 

A Partium kapcsán még mindig kihívás az autonómiáról beszélni. A leendő partiumi 

önrendelkezést regionális autonómiaként kell meghatározni, szimmetrikus kétnyelvűséggel és 

a két „régióalkotó közösség” teljes kulturális autonómiájával. A Partium földrajzi adottságai 

kiválóak, s támogatják a regionalizmust, emellett pedig megkerülhetetlen a régióbeli identitás 

megerősítése is. 

A régióképződés szempontjából a terület pozitív adottsága elsősorban a kedvező 

geostratégiai helyzet. Fontos tényező, hogy nemcsak messze van a centrumtól, és 

periferikusan helyezkedik el, hanem a bukaresti hatalmi központtól is többszörös 

választóvonalak szigetelik el. Ezek történelmi, kulturális és természeti határok, vagyis olyan 

választóvonalak, amelyeket adminisztratív-politikai döntéssel nem lehet eltörölni. Egy másik 

tényező, amely az előzőekhez is szorosan kapcsolódik, hogy ez a terület nyugati irányban 

teljesen nyitott, keleti irányban pedig zárt. 

A felsorolt tényezők pozitívan hatnak a regionalizmusra, elősegítik a Partium 

Románián belül történő térbeli különválását és azonosíthatóságát, ugyanakkor léteznek olyan 

hatások is, amelyek napjainkig megakadályozták a partiumi regionalizmus megerősödését. A 

legfontosabb a terület bietnikus jellegéből fakad. Román többségű, de nagyon erős magyar 

kisebbséggel rendelkező területről van szó, ahol a két párhuzamos etnikai dimenzió 

részlegesen egymásra tevődve jelenik meg. A történelmi előzmények okán ugyanakkor a 

regionális identitástudat meglehetősen gyenge a Partiumban. A Partium területén, a két 

egymás mellett élő nagy etnikai közösség nem alakított ki egységes regionális öntudatot. 

Mindkét közösség esetében sokkal erősebb a nemzeti öntudat a regionális identitásnál, 

gyakorlatilag hiányzik a közös nevező. 
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A Partiumi Autonómia Tanács létrehozása annak az erősödő szándéknak a 

kinyilvánítása volt, amely a Partiumot saját identitással bíró, az önrendelkezés irányába 

haladó régióvá szeretné változtatni. Ennek érdekében a közelmúltban elfogadták a partiumi 

zászlót, amely a legerősebb jelképhordozója lehet a régiós identitás erősödésének. 

Mi, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Küldöttgyűlése – értekelve a Partiumi 

Autonómia Tanács eddigi munkáját – további támogatásunkról biztosítjuk, és minden partiumi 

magyar figyelmébe ajánljuk az újonnan elfogadott partiumi zászlót! Az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács Küldöttgyűlése Partium sajátos jogállásának a kivívását meghatározó 

célkitűzésnek tekinti. 

 

 

Marosvásárhely, 2015. június 3. 

 

    Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Küldöttgyűlése 
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