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I. A témaválasztás 

 

A rendszerváltás óta az erdélyi magyar közösségekkel foglalkozó szakirodalom könyvtárnyi 

méretűvé duzzadt. Egyre több tudás termelődik az erdélyi magyar lakosság demográfiai 

trendjeiről, az intézményalapítás és fenntartás akadályairól és integratív szerepéről, a politikai 

célokról, folyamatokról és a magyar közösségszervezés nehézségeiről. Sokféle szempont 

megjelent már a kisebbségtörténeti vizsgálatokban és a jövőre tekintő közpolitikai 

szakmunkákban is. Mindazok az erőfeszítések, amelyek az Erdéllyel foglalkozó (vagy 

legalábbis a magyar nyelvű) tudóstársadalmat, politikumot, civil szereplőket jellemzik, egy 

folyamatosan újratermelődő erőtérben zajlanak.  

Az elismerésért, hatalomért és autonómiáért folytatott etnikai küzdelmek során az erdélyi 

magyar elit stratégiája nem változott: egy jól körülírható reprezentációt alakított ki és igazított 

a politikai és társadalmi lehetőségekhez, amely egyszerre működött leíró fogalomként (az 

erdélyi magyarok) és politikai célként (az erdélyi magyar társadalom létrehozása) (Lőrincz 

2008: 240–241). Azonban maga a társadalomkép és a benne foglalt politikai cél az elmúlt 

évtizedekben a különféle társadalmi feltételek mentén módosult. Dolgozatom ennek a 

kihívásokkal teli és olykor ellentmondásos erőtérnek egy diskurzív szegmensére koncentrál, 

arra a folyamatra, amelyet egy adott társadalmi konstrukciótól egy újabb irányába való 

elmozdulásként ragadhatunk meg. Míg az előző alatt a romániai magyar elitek egy 

egységesként elképzelt erdélyi magyar társadalmat és identitást értettek, addig a második már 

egy etnoregionális közösséget és identitást takart.  

Az „Erdélyi Magyar Társadalom”-projekt (lásd Kiss 2010:146) olyan etnikai-nemzeti alapon 

nyugvó konstrukció, ami egyszerre egy demográfiai beszédmódot (populáció) politikai célhoz 

kapcsol (az etnikai alapon meghatározott populáció intézményes integrációja), illetve a 

kulturális elismerésért küzdő diskurzust egyesít magába. A székelyföldi autonómia politikai 

projektjének megerősödésével azonban az erdélyi magyar politikai követelések helyett a 

székely közösség elismerésének diskurzusa nyertek teret. Ennek a beszédmódnak az alanya már 

nem az erdélyi magyarság vagy a romániai magyarok, hanem a székelyek vagy székelyföldi 

lakosság. A politikai cél pedig, ahogyan az előbbi esetében, az intézményes integráció, de ennek 

keretét a regionális, területi alapú autonómia adja. A székely zászló ennek az átalakulásnak és 

hangsúlyeltolódásnak vált a legfontosabb szimbólumává. 

A zászló ugyanakkor egy másik, ugyancsak az identitást és nacionalizmust összekapcsoló 

folyamat jelképévé is vált. A magyarországi belpolitikai átrendeződés 2010 utáni időszakában 
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a székely zászló az állami és a nemzeti reprezentáció hivatalos része lett. A székely zászlók 

megjelentek a magyarországi önkormányzatokon, az országházon. A zászló szerepeltetése a 

magyarországi nyilvános terekben és eseményeken összefüggött a magyar kettős 

állampolgárság 2010-es intézményesülésével. A kettős állampolgárság lehetővé tétele (2010) 

és az új magyar állampolgárok szavazati jogának megadása (2012) nemcsak a gyakorlati 

lehetőségek és a nemzeti identitás konstrukciójára volt hatással (lásd Papp Z.), hanem arra is, 

hogy a magyar nemzet koncepciója, a magyar nemzet mibenlétére vonatkozó küzdelmek egy 

újabb ponthoz érkeztek (Kiss 2013: 7–10.). A székely zászló szerepeltetésének összefonódása 

a magyar nemzet-diskurzusok átkeretezésével azt eredményezte, hogy a zászló a magyar 

(kulturális és leszármazás alapon meghatározott) etnikai közösség megtestesülésének, illetve a 

magyar politikai közösség kiterjesztett határainak jelképévé alakult. 

A székely zászló 2004-es terve és elfogadása az eddig összefoglalt társadalmi változásokban 

egy egyszerű epizódnak tűnhetett egészen addig, amíg a magyarországi, majd később az erdélyi 

magyar politikai vezetés fel nem ismerte annak szimbolikus erejét. A zászló ugyanis 

alkalmasnak bizonyult a magyarországi új jobboldali vezetés nemzetkoncepciójának 

szimbolikus megragadására, illetve a romániai magyar környezetben az etnoregionális 

követelések és az identitáspolitikai igények megjelenítésére, illetve a közösség kulturális 

reprezentációjára. A zászló egészen a 2010-es évekig nem volt igazán ismert. A székelyföldi 

lakosság jó része nem azonosult vele, sőt a legtöbben a jelkép létezéséről sem tudtak. Ez 

azonban először a magyar állam szimbolikus reprezentációjában 2013-ra változott meg, amikor 

a magyarországi önkormányzatokra kitűzték a zászlót, előkészítve többek között az új 

állampolgárok első szimbolikus performatív aktusát, a 2014-es országgyűlési választásokat. 

Ezzel párhuzamosan a székelyföldi gyakorlatok, amit a dolgozat nagy részében elemezni fogok 

majd, a zászló terjedésére és ismertté válására hasonló hatást gyakoroltak. Ahogy azt egy 

Kovászna megyére vonatkozó 2013-as felmérés bizonyítja, a helyi magyarok majdnem 

kétharmada érezte magához legközelebb állónak a kék-arany székely zászlót, míg a piros-fehér-

zöldet alig több mint fele. Továbbá amikor választani kellett a két szimbólum között, akkor az 

arány még meggyőzőbbé vált, 70,7% a székely zászlót preferálta az identitását elsődlegesen 

megjelenítő szimbólumként, a 16,9%-hoz képest, akik a magyar nemzeti lobogót választották.1  

 
1 A 2013-as kutatási jelentésnek csak a székely zászlóra vonatkozó részletét ismerhettem meg, ezért csak említés 
szintjén tudok ezekről a kemény adatokról beszámolni. A jelentés vonatkozó részét ezúton is szeretném 
megköszönni Tamás Sándornak, a Kovászna Megyei Tanács elnökének, aki ezeket az adatokat rendelkezésemre 
bocsátotta.  
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A zászló a székelyföldi területi autonómia szimbólumaként jött létre, kis kitérővel a 

magyarországi szimbolikus politika is felhasználta. Ezzel párhuzamosan a romániai magyar 

politika zászlóra koncentráló szimbolikus harcai, illetve a közben lejátszódó rutinizálódással 

kék-arany zászló a székely identitás megtestesülésévé vált. A zászló elterjedése és 

átpolitizálódása az elismerésért folytatott etnikai küzdelem diskurzív startégiái mellett képes 

volt megmutatni a kisebbségi kontextusban zajló nemzetépítő és identitáspolitikai folyamatok 

legkülönfélébb mozzanatait és lokálisan működő viszonyrendszereit is. Például az 

autonómiaelképzelések körüli erdélyi magyar politikában lejátszódó hatalmi harcokat és azokat 

kísérleteket, amelyben az etnikai közösség konstrukciója újrafogalmazódott. 

Munkámban azt szemléltetem, hogy milyen szerepet játszhat egy szimbólum a közösség 

artikulálásában, a vele való azonosulásban, ez milyen helyi ellenállások és elfogadások révén 

öltött teste. Továbbá milyen közösségi koncepciók és székelység-reprezentációk 

fogalmazódtak meg a zászló hitelességi versenye, előállítása és forgalmazása kapcsán. A zászló 

története egyszerre mutatja meg: 

1. az elképzelt közös múlt felelevenítésének módját, a közös identitást, egyúttal pedig az eltérő 

közösségkoncepciókat; 

2. az etnikai jelölés regionális módjait egy olyan térségben, ahol a kisebbség számarányában 

többséget képez, ezért úgy az állam mint a régió szimbólumai etnikai jelölőkké válnak; 

3. az identitáspolitikai diskurzusok tágabb kontextusát és az erre adott helyi válaszokat; 

4.. az alulról építkező közösségek és az elitek szerepét a tárgy hitelesítésében, elérhetővé 

tételében és az identitáspolitikai harcokban; 

5. a szimbólum szerepét a hétköznapi emberek életében, a személyes ünnepek (születésnap, 

esküvő stb.), illetve az identitás kifejezésében; 

6.. a radikális jobboldali szubkultúrák normalizációját ebben a politikai erőtérben, 

különösképpen azokra kísérletekre, amit a nemzeti diskurzusok kisajátításában érhetőek tetten. 

A dolgozat végigköveti a zászló elterjedésének különböző fázisait, mezőit: létrejöttének 

körülményeit, különös tekintettel a társadalmi osztályozást érintő aspektusokra, a megtervezése 

mögötti történeti, kategorizációs elképzelésekre. Másrészt kitérek a szimbólum elterjedése 

hátterében meghúzódó közösségiszervezési és emancipációs törekvésekre, ennek csatormáira 

(például a zászló termelésének és forgamazásának platformjait). Harmadrészt elemzem a zászló 

használatba vételének politikai és kulturális terepeit, a hitelességével kapcsolatos vitákat, az 

identitás megfogalmazásának módjait. 

Az alapkérdésem tehát az, hogy miképp zajlik egy önkényesen megtervezett jelkép 

etnoregionális szimbólummá válása, elfogadása, elismerése és használata. Hogyan kerül a 
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székely zászló a felskiccelt tervektől a varrodákig, a budapesti Országház homlokzatára, vagy 

éppen a Csomolungma tetejére, a helyi termékek logójába, miért jelenik meg egy kártyapaklin 

vagy egy esküvő dekorációs elemeként? 

 

1. A dolgozat felépítése 

 

A zászlók és egyéb nemzeti tárgyak jelenlétének szerepe a nemzet hétköznapi 

reprodukciójában, illetve azok észrevétlensége, rutinizálódása nem új kérdésfelvetés a 

nacionalizmuskutatások szakirodalmában (lásd Billig 1995, Antonsich – Skey 2017: 2–4). A 

dolgozat struktúráját és a kutatás menetét a tárgy történetének öt fázisára bontottam. A 

folyamatot a maga társadalmi kontextusában, a bourdieu-i módszertan alapján mezőkként2 

értelmezem és elemzem.  

Az első fejezetben („A székely zászló megtervezése és hitelessége”) a zászló kitalálásának és 

megtervezésének fázisát a helyi tudományos mező történeti beágyazásával mutatom be, és a 

megtervezett zászló hitelessége körüli szakmai vitákat elemzem. Itt a heraldikai szaktudáshoz 

rendelt gyakorlatok állnak szemben az etnoregionális értelmiségi habitussal. A feszültség a 

szakértelem és a laikusság, illetve a szakértői szerep és a hiteles és elkötelezett szerep között 

húzódik. A tárgy létrejötte, fizikai jellemzői – vagyis a színe, formája – a tervező és a helyi 

szakmai mező alapvető, magától értetődő kiindulópontjait és ideológiai irányultságait, a 

kisebbségi pozíció hatásait tükrözik. A kialakult vita pedig eszközeként szolgál a politikai 

reprezentációban folytatott hatalmi küzdelemhez, amelyekben a helyi társadalmi világról 

alkotott szakmai megfontolásokat, tudásokat egy politikai cél elérésére és érvényesítésére 

használják.  

A tárgy átpolitizálódásának és identitásszimbólummá válásának folyamatát a következő 

fejezetben („A székely zászló az erdélyi magyar politikai mezőben”) a székelyföldi politikai 

mező és a benne megvalósuló hatalmi küzdelmek elemzésével mutatom be. Hasonlóan az első 

fejezetben összefoglalt irányhoz, a társadalmi víziók, a székely társadalom és székely identitás 

diskurzusai, illetve a társadalmi rend fölötti ellenőrzésre tett kisajátító erőfeszítések a politikai 

szereplők és csoportok közötti küzdelem során artikulálódtak. A fejezet azt ragadja meg, 

hogyan zászló használata és a politikai vitákban képviselet álláspontok hogyan működtetik az 

 
2  A mezők fogalma kapcsán fontos megjegyezni, hogy az alapvetően a bizonyos társadalmi pozíciók közötti 
viszonyok, egymáshoz képest meghatározott státuszok közti viszonyok összességét jelenti, amelyben a hírnév, az 
elismerés, a világról alkotott tudás más és más szabályok mentén lesz elosztva. Ahogy látni fogjuk, ezek a mezők 
egymástól sajátos logikájuk alapján különböztethetők meg. 
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erdélyi magyar politikai erőteret, a különböző aktorok milyen stratégiák mentén próbálják 

megszerezni és megtartani a zászló kisajátításával szerzett szimbolikus hatalmukat. 

A helyi politikai aktorok közül a radikális jobboldali szubkultúrákat a harmadik fejezet tárgyalja 

(„Székely zászló a radikális jobboldali hálózatokban”). A székely zászló itt szubkulturális 

tárgyként van jelen, használata a politikai akcióikban pedig a zászlónak új jelentést ad. A zászló 

mindazoknak a törekvéseknek a megtestesülései, amelyek egy régi, elképzelt társadalmi rend 

visszaállítását szorgalmazzák, egy olyan Székelyföldét, ahol az identitás státuszjelölő funkciója 

az etnikai csoportok között új hierarchiát állít fel vagy állít vissza. 

A székely zászló kommodifikációjának folyamatát a negyedik fejezetben elemzem („A székely 

zászló mint áru”). A szimbolikus termékek piacának vizsgálatában az előállítás és a 

forgalmazás viszonyaira rákérdező terepmunka eredményeit összegzem. A terepmunkából 

kiderül, hogy a szimbolikus tárgy kommodifikációja egy morális keretben működik. A székely 

zászló védelme a gazdasági érdekek és manipulációk bemocskolódásától elvárás a politikai 

szereplők és általában a politikai célt támogatók felé is. A fejezet bemutatja azt, hogy egyrészt 

milyen morális dilemmák fogalmazódnak meg, ezek hogyan válnak a szereplők közötti 

hitelességi verseny témáivá, illetve, hogy a zászló árukörforgását milyen diskurzusok és 

gyakorlatok kísérik annak érdekében, hogy a zászló megmaradhasson a közösséget 

megtestesítő tárgynak. 

A zászlóhoz való hozzáférés kiszélesedésének egyik eredménye az lett, hogy egyre többen, 

egyre többféle módon kezdték el használni a zászlót. Az utolsó fejezet („A székely zászló a 

hétköznapokban”) három nagyobb részre tagolódik, és a hétköznapiság kérdését három szinten 

tárgyalja: egyrészt a hétköznapi emberek válaszait elemzi a politikai mozgósítás és 

identitáspolitika kihívásaira, másrészt a zászlóhasználatot a személyes térben és a 

hétköznapokban értelmezi, harmadrészt pedig a zászló észrevétlenségével, hétköznapivá 

válásával szembeni mozgósítást (banalizálódás, rutinizálódás elleni mozgósítás) elemzi. 
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2. Köszönetnyilvánítás  

 

A dolgozatírás folyamata hosszú és rögös út volt. Számomra nemcsak az jelentett nehézséget, 

hogy a saját terepemről való tudósítás egy pengeélen táncolással ért fel a saját közösség 

kibeszélése és a tudományos távolságtartás között, hanem az is, hogy a terepmunka során 

gyűjtött anyagok mennyisége megnehezítette az elemzést. A témában megjelent tanulmányaim 

kapcsán a visszatérő kritika a távolságtartó nyelvezet volt, ami valószínűleg nem fog 

védjegyemmé válni, de segített egyensúlyt tartani a személyes bevonódás és a tudományos 

nézőpont között. A székelyföldi olvasóim közül többen ezt arroganciának, túlmagyarázásnak, 

mások a székely törekvések elárulásának, az identitás megtagadásának, megint mások egy 

fehérnép időigényes hobbijának tartották és tartják. Ennek ellenére remélem, hogy a munkám 

valamilyen módon hozzájárulhat ahhoz, hogy önmagunkra egy új perspektívából tekintsünk, 

hogy oldódjanak valamelyest a közösség önmeghatározásának kényszerességei és traumái, 

hosszabb távon pedig segít felismerni, hogy a közösség jövője legfőképp a társadalmi 

szolidaritáson múlik. 

A kutatás során gyűjtött szétszóródó gondolatok és információk, illetve az ezeket követő 

szétszóródó figyelem hajlamossá tett arra, hogy minden új és keretező elméleti szöveget 

keresett kulcsként ragadjak meg, és megpróbáljam belezsúfolni a szövegbe, háttérbe szorítva a 

saját gondolataimat. Ezt az önbizalmi kérdést, sok egyéb technikai görccsel elsősorban a férjem 

és kutatótársam, Zahorán Csaba oldotta. A szövegekhez való viszonya egyszerre meghitt és 

kiegyensúlyozott, kíváncsisága folyamatos, könnyedsége, amivel gondolatokból szöveget alkot 

már-már zavarba ejtő – ezzel a hozzáállásával sokat tudott nekem is segíteni a kétségbeesések 

sűrűjéből való kiút megtalálásában. Már amikor sikerült kijutnom belőle. 

A dolgozat szakmai minősége a Feischmidt Margittal folytatott beszélgetések eredménye, aki 

nemcsak az etnicitás- és nacionalizmuskutatások egyik legfontosabb szakértője ma 

Magyarországon, hanem jó pedagógusként praktikus tanácsokkal is irányította munkámat. A 

doktori iskola keretében tartott órákra is szeretettel gondolok vissza, mert nemcsak a világot 

nyitották ki számomra, hanem az önismeret lehetőségét is. Azt hiszem minden antropológiával 

foglalkozó kutatónak ezekre az eszközökre van leginkább szüksége. Hálával tartozom a volt-

MTA (TK) Kisebbségkutató Intézet munkatársainak, az ott szövődött szakmai és baráti 

kapcsolatokért, ami felbecsülhetetlen érték a magányos dolgozatírás időszakában. A 

kisebbségkutatós kollektívából kiemelném Bárdi Nándort, aki készségesen vett részt a 

nehezebb időszakok legyőzésén, értékes megjegyzésekkel látott el, illetve újra és újra átnézte 

kusza gondolataimat, türelmet tanúsítva akkor, amikor szükségem volt rá. 
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A Kisebbségkutató Intézet munkatársai mellett az elmúlt években egy másik közösség is 

szellemi otthont nyújtott. A Politikatörténeti Intézetben megalapított Társadalomelméleti 

Műhely Földes György akkori főigazgató ötletének és türelmének köszönhetően jött létre. A 

csoport változó létszámban és változó lelkesedéssel ugyan, de fennmaradt, és bizalmat fektetett 

a munkámba, amit ebben a formában is szeretnék megköszönni a tagoknak. A kutatás több 

fázisába is bekapcsolódott Bazsalya Balázs. Az ő kíváncsisága, gyors észjárása és 

pragmatizmusa a legkényelmetlenebb terepmunkát is könnyebbé tette, remélem a jövőben 

sokszor lesz még alkalmam vele együttműködni. Köszönettel tartozom még Seprődi Attilának, 

aki megszerettette velem az elméleti munkák olvasását, Bartók Imrének az alapos 

olvasószerkesztői munkáért, Zakariás Ildikónak és Barna Emíliának, hogy bíztak bennem, Egry 

Gábornak és Takács Erzsébetnek, hogy talán észre sem vették, de több hullámvölgyön is 

átsegítettek.  

A munkám nem jöhetett volna létre, ha interjúalanyaim nem segítettek volna személyes 

történeteikkel, vendégszeretetükkel és elképzeléseik megosztásával. Nem tudom meghálálni az 

a nagy fokú bizalmat, amellyel megengedték, hogy belelássak mindennapjaikba, küzdelmeikbe, 

félelmeikbe. Tisztelettel gondolok rájuk.  

Végül pedig szeretném megköszönni a támogatást a családomnak, szüleimnek és a kreatív 

nővérem csodálatos családjának, az új családom lelkesedésének és különösen unokaöcsémnek, 

Samukának, aki ráébresztett arra, hogy a játszótér legalább olyan izgalmas és gazdag terepe az 

etnicitás- és nacionalizmuskutatásnak, mint bármelyik tüntetés vagy nemzeti ünnep.  
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II. Bevezető. Az elkobzott zászló 

 

Csíkszeredában, 2016. június 3-án3 a román hatóságok elkobozták a város főterén újra felvont 

székely zászlót. Azután, hogy egy bírósági döntés következtében kérdésessé vált a Szabadság 

téren 2013-ban – az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) által – elhelyezett szimbólum további sorsa, az EMNP csíkszeredai 

polgármesterjelöltje, T. E. ismét megpróbálta felvonni a zászlót. Ezt megelőzte a rendezvényről 

tudósító hirdetés és egy jogi kiskaput alkalmazó terv. Az EMNP-s politikus építkezési 

engedélyt váltott ki a Szabadság tér pár négyzetméternyi területére. Így a saját használatra 

megszerzett területre mint megánszemély tűzhette ki a zászlót. Mivel a zászló privát használatát 

a román törvények nem szabályozták, ezért a kibérelt területen nem ütközött jogi akadályba a 

székely zászló felvonása. Noha a prefektúra közben megtámadta az építési engedély kiadásának 

dokumentumát, a politikus vezetésével összesereglett lelkes tömeg nem állt el szándékától. 

Azon a péntek délutánon vagy két tucat ember gyűlt össze a téren – a támogatók mellett főleg 

újságírók. A kivonuló rendőrség és csendőrség eleinte végigfotózta, végigfilmezte a 

jelenlevőket, majd a székely zászló felvonása után felszólították a fiatal politikust, hogy vegye 

le és adja át a lobogót. T. E. erre önként nem volt hajlandó, és románul próbált védekezni az 

építési engedélyre és a magánterületen használt zászló kitűzési jogára hivatkozva. Az intézkedő 

rendőr elkérte az iratait, és közölte vele, hogy engedély nélküli gyülekezés miatt büntetésre 

számíthat, a zászlót pedig mint „bűnjelet” elkobozza. A zászlófelvonást megtapsoló helyi 

támogatók visszafogottan ugyan, de nemtetszésüknek adtak hangok, és a zászló elkobzását 

nehezményezték.  

Az intézkedő rendőr azonban további kérdéseikkel a rendőrkapitányság szóvivőjéhez 

irányította őket. Ekkor játszódott le egy másik párbeszéd is: az intézkedő rendőr és a Magyar 

Televízió bukaresti tudósítója között. Habár mindketten románul beszéltek, nem igazán értették 

egymást. A televízió munkatársa a zászlóelkobzás pontos részleteire és a jogi hivatkozásokra 

kérdezett rá, és kérte az intézkedő rendőrt, hogy mint az egyetlen olyan ember, aki itt a 

„hatalmat képviseli”, mondja el, hogy miért kobozza el a zászlót. A rendőr azonban válasz 

helyett visszakérdezett: „A hatalmat? Kinek a hatalmát?” A tudósító újabb kérdésére – „Mit 

képvisel, ha nem a hatalmat?” – azt felelte: „Asszonyom, milyen hatalom? Mi nem politizálunk, 

én a rendőrségtől jöttem!” (Pinti–Péter 2016). Ezt követően a rendőr eltette az összehajtogatott 

 
3 A trianoni békeszerződés évfordulója előtti délután. Június 4. Magyarországon 2010 óta nemzeti emléknap, 
hivatalos nevét akkor kapta: a Nemzeti Összetartozás Napja. A magyar nemzeti emléknapot számos határon túli 
magyar közösség is szervezetten megtartja. 
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zászlót, majd a csendőrökkel és társaival elsietett. A tudósító a politikust is megkérdezte, hogy 

hogyan értékeli az esetet, ő pedig készségesen beszámolt róla, hogy elkobozták a zászlóját, és 

mivel aláírta a jegyzőkönyvet, várja a büntetést, de a későbbiekben nem fogja annyiban hagyni 

a rendőrség intézkedését és fellebbezni fog. A támogató tömeg ezután hamar szétszéledt, a 

kamerák pedig végigpásztázták a székely zászlótól megfosztott Szabadság teret.  

Ez a pár perc alatt lezajló esemény a dolgozat szempontjából több fontos észrevételre ad 

lehetőséget. Az egyik a hatalom koncepciójában, a másik a mi–ők dichotómiájának az 

értelmezési különbségében rejlik. A különbséget az etnikai perspektíva dominanciája, illetve, a 

másik esetben a nép vs. a politikai elitek értelmezési keret adja. Ahogy azt a későbbiekben is 

látni fogjuk a székelyföldiség, székelység artikulációjában az etnikai dichotomizáló beszédmód 

jellemző. A helyi politikus, a résztvevők és a riporter számára a mi csoport értelemszerűen a 

székelység, a székelyek csoportját jelentette, amit a politikus a székely zászló felvonásával 

nyomatékosított. Tehát ebben a viszonyrendszerben az ünneplők kis csoportja és az etnikailag 

is jelölt – románul intézkedő – rendőr kerültek egymással szembe. Hiába érzik az ünneplők 

othonuknak a teret, a kultúrájuk és közösségük megtestesülésének a zászlót, a szimbolikus 

erőszak, amit az idegen rendőrség képvisel, mindezzel szembe megy és percek alatt képes 

meghiúsítani az ünneplést. 

Az újságíró és a rendőr között lejátszódó dialógus a mi–ők dichotómiát egy az előzőtől 

független dimenzióba helyezte, ahol a mi, a munkájukat végző állampolgárok csoportját jelöli, 

az ők azonban a hatalom birtokosait, a politikai osztályt testesítik meg. De míg az első 

diskurzusban a hatalomtól megfosztottak a székelyek, akik a zászlójukat nem tűzhetik ki 

városuk főterére, addig a második diksurzusban helyi különbségek eltörpülnek, az etnikai 

szempont elhalványul, helyette a hétköznapi emberek, az átlagos állampolgárok kerülnek 

szembe a hatalom letéteményeseivel. 

A riporter és a rendőr közötti párbeszéd azonban nemcsak az értelmezési különbségek 

szempontjából érdekes, hanem a helyi társadalmi gyakorlat is megnyilvánul benne: mindkét fél 

saját álláspontját hangoztatja, nem tesz erőfeszítést a másik válaszának/kérdésének pontos 

dekódolására, hanem az eredeti feltevéseit látja visszaigazolódni. Az egymásnak feszülő 

értelmezések megerősítették a két fél prediszpozícióit, hogy a román rendőr nem hajlandó 

megválaszolni a magyar újságíró kérdését, illetve, hogy az újságíró a rendőrt vonja kérdőre, aki 

csak az elrendelt feladatot teljesíti.  

Később a helyiek rendőri intézkedést nemcsak annak kimenete miatt kritizálták, mert 

ellehetetlenítette a közös ünneplést és zászlófelvonást, hanem annak módja miatt is. Szerintük 

a rendőr nem mutatott kellő tiszteletet a résztvevők felé, érdemben nem válaszolt a kérdésekre, 
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közben pedig rágógumit rágott. A résztvevők a dichotomizáló beszédmódot a helyes 

viselkedésre, a jólnevetségre, összességében tehát a civilizáltságra vonatkozó diskurzussal 

egészítették ki. Számukra a hatalmi aszimmetriájának a megtapasztalása, a közösség 

megalázásának újabb esetévé nőtte ki magát ez az eset, ráadásul egy tiszteletlen, neveletlen 

rendőr alázta meg őket szimbolikusan.  

A székely zászlóhoz kapcsolódó performatív aktusok tehát nemcsak az identitás 

megmutatásának az eszközei, hanem az etnikai határok kijelölésének és megerősítésének 

diksurzív és gyakorlati szintjeit, amelyek a hétköznapi interakciókban legtöbbször magától 

értetődőek. Az elemzésben azonban ezek a magától értetődőségek mind hozzájárulnak a 

viszonyrendszerek és a határmegvonások normálisként való feltüntetéséhez. Fontos 

megvizsgálni, hogy a hétköznapi emberek miképp élik meg környezetük és hétköznapjaik 

átpolitizálódását és a vélt vagy valós érdekeik képvisletének módjait. Illetve azt, hogy ők maguk 

hogyan vesznek részt ebben a folyamatban. Munkámban, antropológiai megközelítést 

használva, azt vizsgálom, hogy az aktíválódó etnikai kategóriák (román–magyar, román–

székely) rendszeres alkalmazásával (Eriksen 2008: 64) a helyiek hogyan artikulálják a közös 

érdekeiket és hogyan tesznek kísérletet arra, hogy formális és informális szövetségek révén 

elérjék ezeket a célokat (Eriksen 2008: 64 – 67). Tehát, hogy a romániai magyar kisebbségen 

belüli székelyföldi viszonyok között az etnikai kategóriák aktiválódása mögött milyen politikai 

célok húzódnak meg, a székely zászló ebben a folyamatban milyen szerepet játszik és ez a 

helyiek számára milyen értelmezésket indít el. Ezeket a kérdéseket a székely zászló 

megjelenése, elterjedése, átpolitizálódása és folklorizálódása kapcsán teszem fel. 

Dolgozatomban a székely zászló jelentéseinek feltárásával a nemzet és nacionalizmus 

témakörének számos szegmensét fogom érinteni a kultúrakutatás nézőpontját érvényesítve. 

Több fontos, de kutatásom szempontjából kevésbé releváns témára – például a nemzetek 

kialakulására vagy a kisebbségi társadalom politikai történetére, intézményi működésére – 

egyáltalán nem, vagy csak utalásszerűen fogok kitérni. Azokat a kérdéseket, amiket nem 

kerülhetek ki, de a terepmunka eredményei nem adnak rájuk választ, például amik a román 

nemzetállam, az erdélyi magyar kisebbség és Magyarország viszonyrendszerébe ágyazódnak 

(Brubaker 2006, Kántor 2000), a már létező szakirodalom eredményeivel próbálom 

megválaszolni. 
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III. Nacionalizmus, identitás és kultúra – elméleti keretek 

 

1. A nacionalizmuskutatások változó fókuszai 
1.1. A nemzeti gondolattól a banális nacionalizmusig 

 

A nemzetek kialakulásának és a nemzeti gondolat térhódításának kérdésköre sokáig 

egyeduralkodó volt a nacionalizmus kutatásában. A nemzetek eredete, az általuk elfoglalt 

területek és az asszimilált vagy hatalmi szempontból alárendelt társadalmi csoportok története 

kapcsán a szakértők általában két meghatározó kérdést tárgyaltak: az egyik arra irányult, hogy 

mikortól nevezhetünk egy csoportot, társadalmat nemzetnek, és hogy az mióta ural egy 

bizonyos területet, a másik pedig arra, hogy az adott nemzeti közösség milyen jellemzők alapján 

írható le. A számos kutató közül például Eric Hobsbawm a nemzetek megerősödését a nemzeti 

elitek sikeres tevékenységének tudta be (Hobsbawm 1997, 2004, vö. Gellner 2009, Hroch 

2000), míg mások egy természetes folyamat végkifejleteként ragadták meg, és a mai 

globalizációban megszilárduló társadalmi kategóriaként definiálták (Antonsich 2009, 

Antonsich–Skey 2017). Nagy érdeklődést váltott ki Miroslav Hroch elmélete is, aki a nemzetek 

kialakulásának történetét fejlődési fázisok egymásra épülésével értelmezte (Hroch 2000), mint 

ahogy népszerűvé váltak A. D. Smith tézisei is az etnikai csoportok vagy etnikai magok 

továbbfejlődésével létrejövő modern nemzetekről. Többen azt hangsúlyozzák, hogy a világról 

alkotott képünk ma már nemzeti alapú, nemzetekre osztjuk a világot, és magától értetődőnek 

gondoljuk azt, hogy minden ember egy adott nemzethez, etnikumhoz tartozik (lásd Billig 1995, 

Eriksen 2007). Újabb kutatások ugyanakkor azt az elterjedt tézist is cáfolták, hogy a 

nacionalizmus mint politikai eszme a globalizáció kiteljesedésével elveszítette létjogosultságát, 

erejét, és megszűnt vonzónak lenni (Antonsich–Skey 2017: 2–3). Ehhez képest egy kurrens 

kutatás amellett érvel, hogy a nemzeti eszme és a nemzetállami keretek mára a nemzetközi és 

globális bizonytalanságokkal szemben konstruálódnak és nyernek újabb jelentést (többek 

között ld. Calhun 2017: 25–27). 

A tudományos diskurzusokban a nemzetek történetének feldolgozása általában a konfliktusok, 

válságok, politikai kontextusok mentén történt, így ezeknek a munkáknak a jó része a nemzetek 

fennmaradását, megerősödését vagy esetleges hanyatlását is leginkább ezek mentén a 

folyamatok mentén értelmezte (vö. Kántor 2004, Lajtai 2015). A nemzetekkel azonosított 

államok kulturális karakterének leírását pedig meghatározták történelmi eredményeik, 

szerepeik: például Anglia mint a liberalizmus modellje, Franciaország forradalmi 
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hagyományai, a cári Oroszország abszolutizmusa, az Oszmán Birodalom orientalizmusa, a 

balkáni kisállamok instabilitása stb. A kulturális karakter kérdése azonban a 

társadalomtudományok előretörésével veszített magyarázó erejéből és a hangsúlyok áttolódtak 

az identitáspolitikai folyamatok vizsgálatára (lásd Egry 2015: 31–33). 

Mivel a későbbiekben az empirikus anyag elemzésénél meghatározó lesz a nemzet/etnikai 

csoport/közösség eredetének és attribútumainak bemutatása, legalább nagyon röviden 

érintenem kell a nacionalizmuselméletek néhány vonatokozó elemét és nézőpontját. Ez azért is 

fontos, mert ezt a kiemelt tudományos diskurzust a székelyföldi erőtérben mint visszaforgatott, 

az identitáspolitikai versenyben instrumentalizált tudást látjuk majd megelevenedni, tehát 

nemcsak mint elméleti megalapozást, hanem mint a társadalomszervezés ismert eszköztárát kell 

megragadni. 

A nacionalizmuselméletek korábbi szakaszában a legtöbb tudományos erőfeszítés a nemzet 

eredetének és jellegének meghatározásában két magyarázó paradigma köré csoportosult (lásd 

Kántor 2004, Lajtai 2015): a szakértők egy része a történeti folyamatok természetes 

eredményének látja a mai nemzetállamokat és a nemzeteket, míg a másik egy adott társadalmi-

gazdasági berendezkedés, vagyis a korai kapitalizmus eredményének. A két elképzelés közötti 

fókusz-különbség alapvető dinamikát biztosított a nacionalizmuselméletek tudományos 

diskurzusának – az empirikus példák, a különböző etnikai csoportok versengésének és a 

nacionalizmus kiteljesedésének elemzése ezek köré a kérdések köré épült, sokszor 

megtermékenyítve a helyi identitáspolitikai mozgalmak ideológusainak munkáját is. 

A legtöbb elméleti munkát ebből a szempontból négy nagy csoportba lehet besorolni (Bakk 

2008). Az első, amely a társadalomtudományi kritikák célpontjává vált, a perennialista felfogás. 

Eszerint a nemzetek ősi, időtlen entitások, saját kultúrával, gazdasági és politikai 

hagyományokkal, tehát saját civilizációval bírnak. A nemzet eredetének kérdése kapcsán a 

perennialisták például a francia forradalmat a nemzeti eszme kiteljesedésében egy hosszabb 

folyamat sokadik hullámának tartják, így egy-egy nemzet eredetét az ókorra vagy a középkorra 

vezetik vissza. Mivel a nacionalista politika terepén ez a kérdés sokszorosan is megjelenik, a 

perennialista nézőpont az identitáspolitikai küzdelmekben nagyobb karriert futott be, mint a 

tudományos diskurzusokban, ahol már meghaladottnak számít (Brubaker 2006: 11–20). 

A primordialista nézőpont elsősorban szintén a nemzetek ősiségét, természetes entitását 

hangsúlyozza, és olyan közösségiséget jelent, amely a rokonsági kapcsolatokhoz hasonlóan az 

affekciók szintjén is működik, és az elsődleges hovatartozást is meghatározza. Míg a 

perennialisták leginkább az írásos vagy régészeti nemzeti múlt bizonyítékaira helyezik a 

hangsúlyt, a primordialisták a társadalmi közösségek és szerveződések történeti 
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folytonosságaként definiálják a mai nemzeteket (a tudományterületen belüli dichotómiákról, 

vitákról és állaspontokról bővebben lásd Lajtai 2015). Annak ellenére, hogy a szakmai 

közegben ez a két szemlélet egyre kevésbé érvényesül – leszámítva az ideológiailag vagy 

politikailag motivált diskurzusokat –, a szélesebb közvéleményben meglehetősen elterjedtnek 

számítanak – az átlagemberek nemigen tesznek különbséget a jelenkori és például a középkori 

magyarok (vagy románok) között. Ebből kifolyólag az identitáspolitika is elsősorban erre a két 

szemléletre alapoz, és ezeket használja, így hatásuk továbbra sem elhanyagolható (lásd 

bővebben Conversi 1998).    

Az etnoszimbolista irányzat is a közösségek folytonosságának, esszencializmusának 

elképzelésére épül – tehát hogy létezik valamilyen átörökített kulturális tényező, amely 

összetartja az etnikai, nemzeti közösségeket –, és a múltban működő közösségek, etnikai 

„magok” fejlődéséből, a közös múlt-tudat és a szimbólumok folytonosságából vezeti le a mai 

nemzetek eredetét. A premodern nemzetek kapcsán egyes szerzők azt is vizsgálták és modellbe 

foglalták, hogy milyen különféle módokon jöttek létre az etnikumokból a nemzetek: például a 

társadalmi rétegek által közvetített kulturális tartalmakon keresztül, vagy a széles, közös kultúra 

képezte a nemzetek alapját (bővebben a tudományterületen belüli folyamatokról lásd: Kántor 

2004, Lajtai 2015 stb.) 

A konstruktivista nézőpont az identitások és a rögzített, átörökített kulturális tartalmak helyett 

arra helyezi a hangsúlyt, hogy a nemzetek kialakulásában a társadalmi folyamatok a 

meghatározók. E két utóbbi – főleg a konstruktivista – megközelítés élesen megkülönbözteti 

egymástól a premodern és modern közösségeket, mai értelemben vett „nemzetnek” csak az 

utóbbiakat nevezve (lásd például Gellner 2009, Anderson 2006). A nacionalizmus jelenségének 

kutatását egészen az 1970-es évekig a történeti megközelítés uralta. A hetvenes-nyolcvanas 

években azonban a nacionalizmus elterjedésére és – a dekolonializációval új lendületet kapó – 

nemzetállam-alakulásra vonatkozó paradigmák olyan kutatási irányokkal egészültek ki, 

amelyek megpróbálták megfejteni, hogy a modern világban miért a nacionalizmus vált a 

domináns ideológiává és hogyan, illetve miért szerveződött az emberiség nemzetállamokba. 

Lényeges felismerésnek bizonyult, hogy a globalizáció és a nemzetállami keretek közötti 

feszültség és verseny nem a nacionalista ideológia eltűnéséhez, hanem a nemzeti modell 

globalizációjához vezetett (Antonsich–Skey 2017). Ahogy az eszme átalakulását Andreas 

Wimmer összefoglalta: „Az elmúlt kétszáz évben a nacionalizmus összekeveredett egyéb más 

politikai ideológiákkal. A tizenkilencedik században Európában és Latin-Amerikában virágzott 

a liberális nacionalizmus, a két világháború közötti időszakban Olaszországban és 

Németországban diadalmaskodott a fasiszta nacionalizmus, a II. világháború után a globális 



18 
 

délen az antikolonialista mozgalmak hatásására elterjedt a marxista-nacionalizmus.” (Wimmer 

2019: 27) 

A nacionalizmusról való gondolkodás fontos mérföldköve Fredrik Barth könyve volt. Barth a 

politikai diskurzusoktól tovább lépve az etnikai csoportok működését írta le elsősorban a 

plurális nyugati társadalmak kontextusában, és a kizárást és befogadást vizsgálta antropológiai 

módszerekkel (Barth 2004). A közösségek múltjának és jellegének kérdésétől eltávolodva a 

csoportokat nem társadalmi entitásokként, hanem határtermelő tevékenységük szempontjából 

mutatta be. Az etnikai csoportok fennmaradása vonatkozásában tehát nem a közös múlt 

ápolását, a közös szimbólumok elfogadását és tiszteletét, a mítoszok és tudások közössé tételét 

emelte ki, hanem ezeket a társadalmi szerveződés formájaként fogta fel. Barth szerint az etnikai 

csoportok a kulturális különbségek, határok fenntartásával termelik újra a csoport jellegét, 

kulturális meghatározóit stb., vagyis kulturális elkülönülésük nemcsak a kultúrák leírásában 

ragadható meg, hanem úgy is, hogy megvizsgáljuk azok politikai, társadalmi és akár gazdasági 

működését. Barth elemzésének és kibővített, átdolgozott elméletének hatására megsokasodtak 

az etnikai határok fenntartását, a nemzeti eszme működését vizsgáló empirikus, antropológiai 

ihletettségű munkák, új kérdésfelvetésekkel és szemlélettel gazdagítva a kutatásokat.  

Az 1990-es években jelentős paradigmaváltás érte el a nacionalizmus kutatását is, a nagy 

narratívák és a történeti ok-okozati összefüggések a háttérbe szorultak. A kulturális fordulat, az 

interdiszciplináris vizsgálatok terjedése, a kultúrakutatások különböző ágazatai, az 

etnicitáskutatások új hullámai ezt a területet is átalakították. Például Rogers Brubaker 

groupism-ot elvető megközelítése (Brubaker 2001) megváltoztatta az etnikai közösségekhez 

való viszonyulást a társadalom- és rokon tudományok területén, megjelent a nemzeti 

közömbösség fogalma (Zahra 2010), mások pedig az újnacionalizmus fogalmának 

bevezetésével a nemzeti eszmének a 20. század végétől történő átalakulását ragadták meg 

(Feischmidt 2014: 15–17).  

A nacionalizmus ideológiájának megértésében továbbá elsősorban a diskurzusokra és a nemzeti 

mivolt megélésére irányult a figyelem.4 Ebben a tendenciában ugyancsak meghatározónak 

számított Michael Billig 1995-ben megjelent Banal Nationalism című munkája. Billig a 

nacionalizmus olyan aspektusait elemezte könyvében, amelyek általában a hétköznapokban, az 

észrevétlen gyakorlatokban termelik újra a nemzeti eszmét és a „mi” csoportot: „miért nem 

felejtjük el (...) a „mi” nemzeti identitásunkat? A rövid válasz az, hogy „mi” folyamatosan 

emlékeztetjük magunkat, hogy „mi” egy nemzetben élünk: a „mi” identitásunkat folyamatosan 

 
4 Ezt a folyamatot többek között Antonsich és Skey diskurzív fordulatként fogalmazták meg. Ld. Antonsich–Skey 
2017: 2.  
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felzászlózzuk. Ez a felzászlózás nem merül ki abban, hogy a zászlók ki vannak tűzve a hivatalos 

épületekre, vagy a birodalom érméjén a nemzeti jelkép egy kopasz sas vagy egy szőrös nyest. 

(…) a „nemzeti identitás” az otthonos elképzelések egy kivonata a nemzetről, a világról és a 

„mi” helyünkről benne.” (Billig 1995:95) 

Vizsgálatában Billig felhívta a figyelmet a szociokulturális kontextusok szerepére a mi 

kategória reflektálatlan gyakorlatában. Rámutatott például a hivatalos nyelv, nyelvezet, 

kifejezésmódok dominanciájának, a kormányzás különböző intézményeinek, az oktatási 

rendszernek, a média szervezeteinek és a civil szereplőknek a nemzeti eszme újratermelésében 

betöltött funkciójára. Ez a szerep azonban a Billig által elemzett esetekben (eltérően a 

hagyományos elemzési módoktól) nem valami aktív, nemzetiesítő/homogenizáló vagy 

elnyomó tevékenység, hanem sokkal inkább látens, sokszor magától értetődő, banális. 

Kutatásom szempontjából a könyv egyik legérdekesebb részében Billig azt elemzi, hogy a nem 

szándékolt ágenciák, gyakorlatok miként használják a nemzeti szimbólumokat, a történeti 

referenciákat, a közös tudást és morális alapvetéseket úgy, hogy reflektálatlanul újra és újra 

elismétlik, újraírják, értelmezéseket fűznek mindehhez.  

Míg a – korábban a tudományos érdeklődés homlokterében lévő – nemzet- és nemzetállam-

építés elit projektje ebből a nézőpontból a jól artikulált, leginkább a politika területén 

értelmezett cselekvések sora, addig a billigi elméletben az időjárás-jelentésben ábrázolt 

országtérkép, a középületekre kitűzött nemzeti zászló, az iskolai ünnepélyeken vagy 

sportesemények előtt énekelt himnusz a nacionalizmus hétköznapi, észrevétlen arca, mindez 

pedig a nemzeti létbe, érzésbe, ideológiába szocializálja az átlag állampolgárokat.  

Billig azt állítja, hogy a nacionalizmust egyrészt a nemzetállamok kialakulásához, másrészt a 

véres összecsapásokhoz szokás kötni. Szerinte a történészek az előbbi paradigmát alkalmazzák, 

a szociológusok és általában a társadalomtudományokban pedig a távoli (periférikus) 

társadalmak, csoportok összetűzéseinek leírására használják. A saját társadalomban a 

nacionalizmus kérdése viszont csak azokban az esetekben tevődik fel, amikor a status quo 

fenntartását egy csoport vagy mozgalom veszélyezteti. Billig munkájának fő kérdése azonban 

az, hogy ezek a látszólag a semmiből jövő konfliktusok hogyan termelődhetnek újra, milyen 

bázisuk van: „Jelen könyv központi tézise, hogy létezik a nemzeti hovatartozásra vonatkozóan 

egy folyamatos »felzászlózás« vagy emlékeztetés. A megállapodott nemzetek azok az államok, 

amelyek magabiztosak a saját folytonosságuk fenntartása kapcsán, és amelyek 

konvencionálisan »a Nyugatként« definiált országok közé tartoznak. (...) A banális 

nacionalizmus metonímikus képe nem egy folyamatosan, szenvedéllyel lengetett zászló, hanem 

az észrevétlen, középületre tűzött zászló”. (Billig 1995: 8) A véres etnikai harcok és nemzeti 



20 
 

emancipációs mozgalmak formája és a megszokott dolgok nacionalista rendjéhez, a rutinhoz 

kapcsolódó formája közötti különbséget Billig a banális és a forró nacionalizmus analitikus 

fogalmaival ragadja meg. 

 

1.2. Vita a banális nacionalizmusról 

 

Az alábbiakban két, az elmúlt időszakban lezajlott jelentős vitát mutatok be, hogy tisztázni 

tudjam a különféle elméleti álláspontokat, és a terepmunkámhoz kötődő nacionalizmus-

definíciót jobban el tudjam helyezni a kultúrakutatás szempontjait hangsúlyozó 

nacionalizmuselméletek irodalmában.  

Az első a már említett Michael Billig könyve kapcsán, a banális nacionalizmus fogalma körül 

bontakozott ki. A Michael Skey és Marco Antonisich szerkesztésében megjelent kötet, az 

Everyday Nationhood. Theorising Culture, Identity and Belonging after Banal Nationalism 

(Skey–Antonsich 2017), abból a problémából indul ki, hogy a nemzetek kialakulása, 

felemelkedése kapcsán sokszínű tudás halmozódott fel, ellenben arról, hogy mi történik a 

kialakult, megállapodott nemzetekkel, és azok hogyan termelik újra önmagukat nemzetként, 

már jóval kevesebbet tudunk. Az 1995-ös Banal Nationalism kötet több elméleti problémát jelöl 

ki, amelyeket később például az etnicitás területén (például Jenkins 2011), antropológiában 

(lásd Löfgren 2011) vagy régió-kutatásokban (Paasi 2015, Koch–Paasi 2016) gondoltak tovább 

saját témáik mentén: egyrészt a nemzeti tér és a nemzet rutinizált reprezentációjának kutatását, 

másrészt a hétköznapi emberek viszonyulását a nemzeti eszméhez, a hétköznapi emberek 

patriotizmusának különböző formáit, harmadészt a nemzeti eszme hétköznapi tárgyiasult 

változatainak elemzését, egyúttal pedig a banális és a forró nacionalizmus közötti oppozíció 

társadalmi működését is. 

A nemzeti eszme hétköznapi újratermelődésének kérdése és a banális–forró nacionalizmus 

analitikus szétválasztása több kritikát vetett fel. Itt most három nagyobb kritikai álláspont 

ismertetésére szorítkozom: az első az a különbség, amely Billig szerint a banális nacionalizmust 

újratermelő társadalmi berendezkedések, ezzel szemben pedig egyes, a forró nacionalizmusra 

hajlamosabb társadalmak között húzódik (lásd például: Skey 2009: 340–342, Paasi 2015, 

Spasic 2017). A második felvetés arra vonatkozik, hogy érvényes lehet-e a forró és a banális 

nacionalizmus a nemzetállami kereteken kívül, regionális vagy kisebbségi kontextusban is 

(Crameri 2000), míg a harmadik arra, hogy a két végpont közötti állapotokat, folyamatokat nem 

tárgyalja a könyv, így azt sem tudjuk meg, hogy mik vezetnek a banális nacionalizmus 



21 
 

„felhevüléséhez” és a forró nacionalizmus „lehűléséhez” (Paasi 2016, Patakfalvi-Czirják–

Zahorán 2017). 

A banális–nem banális megkülönböztetés Billignél a szerb szociológus, Ivana Spasic szerint a 

mi–ők dichotómia logikájára épül fel különbséget téve a „megállapodott” és a „nem nyugati 

típusú” nemzetek között. Spasic ezért azt a kérdést teszi fel, hogy vajon Szerbiában lehet-e 

beszélni banális nacionalizmusról, lóghatnak-e ott is észrevétlenül a zászlók (2017:45). A 

kérdéssel ironikusan ugyan, de arra utal, hogy a billigi elméletre jellemző dichotomizáló 

beszédmódnak egy orientalista olvasata is kidomborodik, illetve, hogy az a társadalmi 

folyamatok érzékeltetésére kevéssé, inkább jelenségek leírására alkalmas. A megállapodott, 

fejlett, civilizált és a más társadalmak megkülönböztetése a nacionalizmuskutatások régi 

hagyományára emlékeztetett több szerzőt is (lásd Antonsich–Skey 2017, Paasi 2015, 

Patakfalvi-Czirják–Zahorán 2017): az állampolgári és az etnikai alapú nacionalizmus 

szembeállítására. Tehát míg az első a nagy nemzetekre utalt – mint az angol, francia stb. –, 

addig a nemzeti mozgalmakra épülő, etnikai, vallási, kulturális és nyelvi törésvonalak mentén 

zajló kelet-európai nemzetépítéseket az etnikai, törzsi jelleggel azonosították. Ennek a 

dichotómiának a hagyománya az antropológián belül is mély gyökerekkel rendelkezik, a 

fogalomhasználat is hasonló például Claude Lévi-Strauss munkájában, aki forró és hideg 

társadalmakról beszél (Lévi-Straus 1958). A hideg típusba sorolta a szerző azokat a 

bürokratizált, indusztrializált társadalmakat, ahol az interperszonális kapcsolatok sem 

közvetlenek, ahol közvetítő intézmények vannak a társadalom különböző szférái között, és 

amelyek kevésbé teszik ki magukat a hanyatlásnak, mert a történeti tudatuk repetitív. A forró 

társadalmak közé sorolta a civilizálatlan, az előrehaladott iparosodás előtti közösségeket, ahol 

az emberek és a társadalom különböző intézményei közötti viszony sokkal közvetlenebb, a 

közösségi tudat kumulatív, és ahol az egyensúlyok fenntartása sokkal nehezebb.  

Fontos kritikai észrevételt tesz, és hasznos elméleti vakfoltra mutat rá Spasic, amikor leszögezi, 

hogy „a zászlók, amelyek most nyugodtan lengenek a közintézményeken szerte Szerbiában, szó 

szerint és metaforikusan sem ugyanazok a zászlók, amelyeket az 1990-es évek háborúi során 

lengettek.” (2017:35) Ez a megállapítás a székely zászló története egyes fázisainak és 

kontextusainak tárgyalása során, illetve a különböző időszakok elemzésében is érvényesnek 

tűnik, mivel jól megragadja az identitáspolitikák – és általában a nacionalizmus – dinamikus, 

ellentmondásos és vitatott jellegét. 

Ezzel szemben Billig több helyen is hangsúlyozza, hogy a koncepció kidolgozásánál azt tartotta 

szem előtt, hogy a nyugati típusú demokratikus (nemzet)államok nacionalizmusát mutassa be. 

Tehát az volt az eredetei szándéka, hogy a kutatók által ritkábban vizsgált nyugati típusú 
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nemzetállamokban zajló, a nacionalizmussal kapcsolatos folyamatokat elemezze, ilyen 

értelemben a forró és a banális nacionalizmus típusai nem földrajzi vagy fejlettségi szinthez 

köthetők. Ahogy Billig fogalmaz: „A »megállapodott« alatt nem biztonságost vagy stabilt 

értettem, hanem egyszerűen olyan nemzetállamokat, amelyeket konvencionálisan elfogadnak a 

nemzetek világában – az ENSZ tagjai, nemzetközileg elfogadott útleveleket bocsájtanak ki, 

saját hadsereggel rendelkeznek stb. Az én állításom az volt, hogy a kutatók a »nacionalizmust« 

túlságosan szűken értelmezik, ezért kizárják a megállapodott nyugati demokráciák hétköznapi 

gyakorlatait. (...) Biztosan nem az volt a szándékom, hogy a nem nyugati és nem demokratikus 

nemzetállamok kapcsán azt sugalljam, hogy hiányoznak a hasonlóan hétköznapi gyakorlataik, 

amelyekkel nemzetállamként reprodukálják magukat.” (2009: 349) 

Ez a definíciós kísérlet átvezet minket a második kritikai ponthoz, amely szerint a billigi elmélet 

a nacionalizmus jelenségét a nemzetállami keretekhez köti. Több kutató az állam nélküli 

nemzetek kapcsán vizsgálta a fogalom kiterjesztésének lehetőségét: például Kathryn Crameri a 

katalán terepmunkára vonatkoztatva (2000) amellett érvel, hogy egy régió autonómiájának foka 

összefügg a banális nacionalizmus elterjedésével. A skót sajtó példáján keresztül pedig Alex 

Law azt mutatja be, hogy a skót banális nacionalizmus a brit nacionalizmushoz képest 

egyértelműbben van jelen, kimondott és explicit, de sokszor hasonlóan hétköznapi gyakorlatok 

révén is újratermelődik a nemzeti hovatartozás eszméje: a kvázi-autonóm sajtó a nemzeti 

identitást pontosabban, explicitebben határozza meg, mint a jelöletlen brit vagy angol identitást 

a brit sajtó (Alex 2001: 314). Hasonló jelenségek mellett fogok érvelni a székely zászló kapcsán 

is – az autonómia gondolatának tisztázása, egyértelművé tétele és a zászló elterjedése az eszme 

és a szimbolikus tárgy banalizálódását is elősegítette. Ezt a folyamatot töri meg időről időre a 

politikai mozgósítás. Tehát alapvetően elmondhatjuk, hogy a nemzetállam nélküli nemzeteknél 

vagy kisebbségi környezetben ugyanúgy elemezhetők a nemzeti/kisebbségi retorikák, 

identitások és gyakorlatok hétköznapi formái. A különbség inkább a forró és a banális 

helyzetek, témák, ügyek intenzitása, a rájuk helyezett hangsúly és azok mozgósító ereje kapcsán 

ragadható meg. 

A harmadik kritikai észrevétel a nacionalizmus két formája közötti átmenetekre, valamint 

azokra a folyamatokra irányul, amelyek a banálist felhevítik, a forrót pedig lehűtik. Az 

átmenetek kérdése a nacionalizmust kutatók számára abból a szempontból is fontos, hogy 

rendezni lehessen a problémás ügyeket, és el lehessen kerülni a konfliktusok eszkalálódását, 

valamint a provokatív emlékezetpolitikai vagy politikai lépéseket. Például az északír 

nacionalizmus hétköznapi és látványos megnyilvánulásai között időszakosan beállt egyensúlyi 

állapotok kapcsán Niel Jarman a zászlóhasználatot vizsgálva arra mutatott rá, hogy 
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megkülönböztethető egy forró, liminális és egy banális időszak. A megemlékezések, kulturális 

és nemzeti ünnepek idején beszédtémává válnak a konfliktusok, a zászlók jelentősége 

felértékelődik, míg a menetelési idény intenzitásának lecsengésével ezek jelentősége halványul 

(Jarman 2007). Ehhez hasonlóan a székely zászló viszonylatában is vannak olyan időszakok, 

amikor a közbeszédet meghatározzák a székelyföldi területi autonómiához, kulturális 

emancipációhoz kapcsolódó vagy szimbolikus jellegű témák. Ezekben az időszakokban 

nemcsak a zászló használata lesz látványosabb, hanem a zászló iránti piaci kereslet is.5 

A Banal Nationalism kiadása után születő kritikák rámutattak arra, hogy a nacionalizmust olyan 

relacionális rendszerben érdemes vizsgálni, amelyben a nemzetépítő elitek és a hétköznapi 

emberek egyaránt részt vesznek, értelmezik és alakítják a nemzeti hovatartozás jelentését és 

formáit, a közösség érdekeit és vállalt konfliktusait. Továbbá érdemes a nacionalizmus 

megkülönböztetett formái között megérteni az átmeneteket is, a folyamatokat pedig, amelyek 

ezeket létrehozzák és gerjesztik, egységesen kell kezelni. Végül a nacionalizmus kortárs formáit 

hasznos a nemzetállamtól eltávolodva, az identitáspolitikák működésének alsóbb, újabb 

szintjein is megvizsgálni, ahogy ezt az újnacionalizmus fogalmán keresztül több szerzőnek 

sikerült megragadnia (lásd például Feischmidt 2014). Tehát nemcsak a konfliktusok látványos 

mozzanatait kell elemezni, hanem azt is meg kell érteni, hogy mi hozza őket létre, hogyan 

ágyazódnak be az adott társadalmi és történeti kontextusba, és meg kell vizsgálni hétköznapi 

formájukat is (lásd Miller-Idriss–Fox 2008, Edensor 2002, Antonsich–Skey 2017). 

 

1.3. Hétköznapi nacionalizmus 

 

A második vita a nacionalizmus új formáinak és környezetének problémáira mutat rá, továbbá 

az arra irányuló igyekezetre, hogy a nacionalizmus kutatásának hagyományait összehangolják 

az új megközelítésekkel. A fő kérdés, hogy a kutatások empirikus és hétköznapi vizsgálata, 

valamint a társadalmi kontextusok és viszonyok történeti beágyazása hogyan segíthetnek hozzá 

a viszonyrendszerek és a folyamatok mélyebb megértéshez. A hétköznapi nacionalizmus vagy 

hétköznapi nemzeti érzés vizsgálata a Billig könyvének megjelenése utáni időszak újabb fontos 

szakaszának számít. Ennek az irányzatnak a képviselői közül jelen esetben Jon Fox és Cynthia 

Miller-Idriss írásait emelem ki (2008).  

A szerzőpáros abból indult ki, hogy hiába a kulturális globalizáció, a migráció és a szabadpiac, 

a megelőző jóslatokkal szemben a nemzetállamok mint politikai rendszerek nem válnak 

 
5 Ezt később példákon keresztül a dolgozat gazdasági fejezeténél bővebben kifejtem, lásd 131–164. 
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jelentéktelenné, a nemzeti identitások és kötődések nem oldódnak fel. Fox és Miller-Idriss arra 

tesznek kísérletet, hogy a nemzeti hovatartozás és nacionalizmus hétköznapi létrehozását és 

reprodukcióját úgymond alulról, az átlagembereket tanulmányozva vizsgálják. Ez a billigi 

terephez képest koncentráltabban és módszertani szempontból is fókuszáltabban figyel azokra 

a gyakorlatokra, amelyeket nem intézményi környezet, nem az állami megemlékezés rendje 

közvetít.  

Ebből a szempontból a nacionalizmus négy nagyobb terepére koncentrálnak: elsőként a 

nemzetet mint diszkurzív konstrukciót elemzik, hogy miképp működik és válik legitimmé a 

hétköznapi környezetben (a nemzet elbeszélése); másodsorban azokat a helyzeteket nézik meg, 

amikor az egyének nemzeti keretbe helyezik személyes döntéseiket (a nemzet választása); majd 

a nemzeti szimbólumok hétköznapi jelentésére térnek rá, arra, hogy az emberek hogyan 

alakítják ki és ruházzák fel nemzeti jelentéssel a különböző gyakorlatokat (a nemzet 

performálása/előadása); végül az utolsó terep a nemzeti és a hétköznapi ízléshez kapcsolódik 

(a nemzet fogyasztása). A tanulmány érvelése két nagy analitikus ellenfogalom mentén 

bontakozik ki: az elitek és a hétköznapi emberek, valamint a kivételes időszakok, pillanatok, 

ünnepek és a hétköznapiság. A szerzőpáros által képviselt irányzat ezért nem azt a kérdést teszi 

fel, hogy mit nevezünk nemzetnek, hanem hogy mikor beszélhetünk a nemzeti keret 

megjelenéséről a hétköznapi szituációkban, az átlagemberek mikor alkalmazzák és mikor 

némítják el ezeket.  

A hétköznapi nemzeti hovatartozás koncepciójára irányuló legmarkánsabb kritikát Anthony D. 

Smith fogalmazta meg (Smith 2008). Ő négy érvet sorakoztatott fel bírálata gyanánt: az elmélet 

szerinte ahistorikus és etnocentrikus jellegét, a nemzetállami keret magától értetődőségét és a 

hétköznapi emberek fogalmának aluldefiniálását. A nemzet választása és fogyasztása 

kategóriáknál Smith megjegyzi, hogy ezekből tűnik ki leginkább a nyugati típusú kapitalista 

viszonyok normativitása a szerzőpáros gondolkodásában. Elméletük szerinte egyértelműen 

olyan terepekre van igazítva, ahol liberális demokráciák működnek, ahol az identitás 

fogyasztható, láthatóan megnyilvánuló jelei és tárgyai magától értetődően jelen vannak. 

Ugyanakkor, mivel az elmélet a létező nemzetekre vonatkozik, az újak megjelenésének 

folyamata, problematikája nincs tárgyalva. Ehhez kapcsolódik a kritika következő pontja is. 

Ennek kapcsán Smith azt hangsúlyozza, hogy a kutatási keretezés nem kezd semmit azokkal a 

sokszínű lojalitási, hovatartozási viszonyokkal, amelyek általában jellemzik a hétköznapi 

embereket: „az első hiba, hogy nem részletezik a referenciális keret érvényességét az olyan 

nemzetek esetében, amelyek állam nélküliek, mint Katalónia, Skócia vagy Kurdisztán, ahol a 

lojalitások között konfliktus lehet, vagy az elköteleződések koncentrikus körökké állhatnak 
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össze. Spanyolország vagy Katalónia, Britannia vagy Skócia, melyik a releváns kulturális 

egység? És melyik a releváns referenciális keret a nyugati államok sokszínű bevándorló 

közösségében?” (Smith 2008: 567) 

Smith szerint az új elméleti irányzat képviselői nem is törekednek megérteni azt a kérdést, hogy 

„miért jön létre a nemzet”, hanem csak a „ki a nemzet”-et firtatják. De szerinte a nép, a 

hétköznapi emberek ugyanolyan társadalmi konstrukciók, mint az elit vagy a nemzet, ezért a 

kérdésfeltevés nem képes kiegyensúlyozott, dinamikus és komplex válaszhoz vezetni arról, 

hogy milyen a viszony az elitek, a hétköznapi emberek és az identitáspolitikusok között, 

továbbá hogy mikor és milyen relációban, kulturális kontextusban érdemes ezekről ilyen 

módon beszélni. Ez az észrevétel a székelyföldi terepmunka során jól kidomborodik, amikor 

egyes megszólaltatottak életútjának, vezetői karrierjének és különböző ügyekben való 

részvételének szituációi mutatkoznak meg: olykor mint hétköznapi ember vesz részt látványos 

akcióban, máskor kezdeményez, esetleg meghívottként, az ügy képviselőjeként tűnik fel.  

Miller-Idriss és Fox (2008) válaszukban azt hangsúlyozzák, hogy a nemzeti kötődés és a 

nemzeti hovatartozás hétköznapi környezetben is értelmet nyer a hétköznapi emberek számára, 

nemcsak különleges alkalmakkor, az általuk kialakított módszertani apparátus pedig ennek az 

itt és most helyzetnek a megragadására szorítkozott. Az elitek és a hétköznapi emberek közötti 

komplex viszonyrendszerre, valamint a nemzetépítésben betöltött szerepükre ez a teoretikus 

keret nem tud válaszolni, mivel arra akar reagálni, hogy a hétköznapi emberek hogyan találják 

ki és idézik fel hétköznapjaikban a nemzetet. 

Hasonló úton jártak a Kolozsvár lakóinak hétköznapi nacionalizmusát elemző kötet szerzői is 

(Brubaker–Feischmidt–Fox–Grancea 2011), akiknek a munkája már csak azért is különösen 

érdekes, mert székelyföldi kutatási terepemhez közeli helyszínt vizsgáltak meg. A könyv az 

esszencialista identitás- és közösségfogalom episztemológiai kritikájával vált igazán 

hivatkozottá és nemzetközi szinten alapművé. A könyvben feldolgozott terepmunka azokat a 

helyzeteket elemezte, amelyekben a nemzeti hovatartozás valamilyen módon megnyilvánul. 

Tehát nem egyfajta kisebbségtörténeti munkára vagy kisebbség-többség viszonyának 

feltérképezésére vállalkoztak, hanem az nemzeti hovatartozás képlékenyésgének és 

szituációkba ágyazottságának módjait, a társadalmi különbségek megmutatásának és a határok 

működtetésének eseteit vették sorra (Brubaker et. al 2011). 
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2. Kultúratudományi megközelítések a székely zászló vizsgálatában 

 

A székely zászló kultúratudományi megközelítése során az előbbiekben bemutatott elméleti 

alapállásokból és kritikákból indultam ki. A kultúratudományi megközelítés során a kutatók az 

addig összegyűlt szakirodalom hagyományos vakfoltjait is megpróbálták kezelni: például a 

nemzetépítő elitek politikai gyakorlataihoz képest a hétköznapi emberek nemzethez való 

viszonyát is vizsgálni kezdték, az etnikai konfliktusokhoz, nacionalista mozgalmakhoz képest 

a nacionalizmus magától értetődő, banális oldalát is bemutatták, az egyeduralkodó politikai 

ideológia mellett a jelenség kulturális oldalát, az elit-diskurzusok helyett a személyes 

tapasztalatokat, a nemzetek kialakulásának története mellett a kortárs társadalmak 

nacionalizmusát is a kutatási kérdéssé tették. 

A kultúratudományi megközelítés alapvetően ezeknek a szempontoknak az összeegyeztetését 

teszi lehetővé. Az adott nézőpontból tehát a székely zászló nem a nacionalizmus szubsztanciális 

megnyilvánulása, hanem a különbségekből, a kontextusokból és hagyományos gyakorlatokból 

fakadó jelentések hordozója, amiket sem a hatalmi viszonyoktól, sem a térség elitjének 

versengő közösségépítő projektjeitől, sem pedig a hétköznapi élet tapasztalataitól nem lehet 

elválasztani. A zászló jelentései és jelentősége a helyiek életében és a helyi politikában nem 

érthető meg a rész-kérdések felfejtése nélkül: például a kisebbség–többség viszonyának 

struktúrái, a helyi elitek hitelességi versenye, amelynek tétje a közösség mibenlétének, 

jövőképének és szimbólumainak a meghatározása. Enélkül az sem válna érthetővé, hogy 

miképp és miért lehet régi jelszavakkal újra mozgósítani, az átlagemberek hogyan vélekednek 

a politikai vezetésről és a közösségi célokról, mindez pedig hogyan mutatkozik meg egyes 

személyes politikai performanszokban vagy akár a hétköznapok magától értetődő 

gyakorlataiban. 

Munkámban így a nacionalizmust politikai eszme helyett a valóság megtapasztalásának egy 

módjaként határozom meg (lásd Niedermüller 1999, Feischmidt 2010, Egry 2016), aminek itt 

két alapvető komponensét fogom különválasztani. A nacionalizmus egyrészt a valóságról 

alkotott elképzeléseknek egy általánosan elfogadott rendező elve (Brubaker 2006), ugyanakkor 

egy morális viszony megnyilvánulása is (lásd Verdery 2004). A rendező elv itt arra a kognitív 

alapelvre vonatkozik, amely a természetessé tett világ és viszonyrendszerek alapját 

meghatározza, és amelyet a kisebbségi magyar környezetben, a székelyföldi terepen a magyar 

vagy székely önazonosság, hovatartozás, illetve a szülőföld kapcsán nem kérdőjeleznek meg a 

helyiek. Ez határozza meg a saját világot; a mi és az ők, az otthon és idegen világ, a miénk és 

az övék különbségtevéseket. A morális dimenzió ennek az elvnek egy működési 



27 
 

mechanizmusára utal – a közösség és az egyén viszonyát ragadja meg. A nacionalizmus morális 

dimenziójában nem az általános politikai cselekvés és a polgári értékek a cselekvés motivációi 

és nem is feltétlenül a székelységhez vagy magyarsághoz való tartozás magától értetődősége, 

hanem a létező közösséggel szembeni morális elköteleződés. Ebből fakad, hogy a magyar vagy 

székely identitás ebben a nacionalizmus-koncepcióban egy kiérdemelt, megszolgált érték, nem 

pedig egy megörökölt etnikai összetartozás-tudat. Ez a morális elköteleződés, ahogyan 

Katherine Verdery találóan rámutat, egyfajta patriarchális rendszert tart fenn, a közösség és 

egyén viszonyában a közösséghez való tartozás feltétlenségét és az alávetettséget hangsúlyozza, 

hierarchikus, és diszkurzíve megköveteli a közösségért való önfeláldozást. A regionális vagy 

kisebbségi nacionalizmus problematikáját a nacionalizmus bemutatott elméleti hagyományaiba 

ágyazva tárgyalom. Ahogy az előző két elméleti vitából kiderült a kisebbségi és regionális 

nacionalizmus a legtöbb esetben nem mond ellent a nemzetállamokra kialakított elméleti 

kereteknek (Kántor 2000, Keating 2003, Egry 2014) Erre a problematikára a dolgozatban 

folyamatosan reflektálok. 

A nemzetet, közösséget, kisebbségi csoportot – több szerző nyomán – versengő diskurzusokba 

ágyazott szimbolikus konstrukcióként értelmezem (Lásd Feischmidt et al. 2014, Niedermüller 

1999), ahol a diskurzusok versenyének tétje a közösség meghatározása és a közösség társadalmi 

szükségleteinek körülírása. A diskurzusokon túl azonban azzal is foglalkozom, hogy ki hogyan 

működteti, és hogyan építi fel ezeket a diskurzusokat, mivel ez a verseny folyamatosan arról 

szól, hogy ki képviselheti hitelesen az erdélyi magyar/székelyföldi közösséget, másrészt, hogy 

ez a hiteles képviselet milyen jövőkép kiépítésében gondolkodik. Habár ezek a kérdések kissé 

elvontnak és megfoghatatlannak tűnnek, a későbbiekben bemutatott esetek a székelyföldiség és 

székelység, tehát a regionális és az etnikai identitás kategóriái körüli diskurzusok versenyére, 

illetve a szülőföld-, Székelyföld- és az erdélyi magyar társadalom-projekt irányelvei körüli 

versenyekre bonthatók le. 
 

3. A nemzetet megtestesítő tárgyak 
 

A nacionalizmus kultúratudományi megközelítésének egyik fontos irányzata a nemzet tárgyait, 

a nacionalizmus ideológiáját észrevétlen módon hirdető tárgyak kategóriáit kezdte el 

szisztematikusan vizsgálni. Egy államot vizuálisan hagyományosan a nemzeti színekkel 
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(zászlóval), a címerrel és az államterület körvonalaival jelenítenek meg6 – ezek a szimbólumok 

olyan információhordozókként működnek, amelyek a nemzetet „tanítják meg” (lásd Miller-

Idriss–Fox 2008, Billig 1995, Feischmidt 2014). Ez a „megtanítás” egyszerre vonatkozik a 

tágabb földrajzi és geopolitikai kontextusra, a közösség történetére, valamint a nemzeti 

büszkeséget és traumákat megtestesítő dolgokra.  

Az államiság jelképei mellett a nemzeti hovatartozást vizuális elemeit más tárgyak is 

megtestesítik: például a papírpénzek és érmék (Unwin–Hewitt 2001, Penrose–Cumming 2011, 

Pendose 2011, Mwangi 2002), a postai bélyegek (Cusack 2005, Hoyo 2010), pecsétek (Mihály 

2015), a nemzeti képzelet számára kitüntetett helyszínek, különleges épületek (hidak, 

templomok, a parlament) vagy a sajátos, egyedi tájak (lásd Ilyés 2010) mind olyan dolgok, 

amikkel nap mint nap találkozhatunk. A nemzet dolgai általában a nemes, heroikus, felemelő, 

egyedülálló vagy szép értékkategóriákhoz tapadnak, és még olyan esetekben is hordozzák az 

értéktöbbletet, amikor bekapcsolódnak a gazdasági körforgásba – a nemzet tárgyainak 

kicsinyített változataiként vagy a jelképek színeit vagy formavilágát felidéző, alkalmazó 

használati tárgyakként.  

A hétköznapi életben is használatos szimbolikus tárgyaknak, mint a nacionalizmus hétköznapi 

dolgokban való kifejeződésének a vizsgálata, mára a nemzettel és nemzeti mivolttal foglalkozó 

szakirodalom egyik meghatározó irányzatává vált. A hasonló dolgok (a „dolgok 

antropológiája” kapcsán lásd Appaduari 1986) – szimbolikus jelentőségük mellett – a 

nacionalizmus létrehozásában, reprodukciójában vagy fenntartásában betöltött szerepük miatt 

az empirikus vizsgálatok fontos terepét alkotják. Ahogy Eric Helleiner megjegyzi, ezek a 

hétköznapi tárgyak – mint a bélyegek vagy pénzek – a „nemzeti ízlés csendes követei” 

(Helleiner 2003), amelyek tudást közvetítenek a nemzetről és a nemzethez kapcsolódó 

jellemzőkről.7  

A hasonló tárgyak jelentősége, mint a postai bélyegek, egységes nemzeti pénzek a 

nemzetépítésben és a nemzetállamok kiteljesedésében már a 19–20. században 

körvonalazódott. Egyrészt abból a szempontból, hogy az adott „nemzetállam” területén a 

 
6 Az ország zászlója és térképe mint nemzeti vagy állami szimbólum első látásra magától értetődődnek tűnik, de 
olyan országok esetében, mint például Ukrajna, Moldova, Transznisztria vagy általában a posztszocialista térség, 
ez érdekesen alakul. Erről bővebben lásd: Patakfalvi-Czirják–Zahorán 2017, Isaacs–Polese 2016., továbbá a 
„Nagy-Magyarország” matricák kapcsán lásd Feischmidt 2014: 75–81.  
7 A „csendes követek” között találjuk például azokat a sorozatbélyegeket, amelyek Magyarország fontos 
emlékműveit, tájait, műemlékeit vagy sportolóit mutatják be. Ugyanígy a bankjegyek és pénzérmék emblematikus 
személyiségeket, helyszíneket és a nemzeti kultúra különböző fontos elemeit jelenítik meg, például Mátyás király 
vagy Szent István arcképét, a nagycenki Széchenyi-kastélyt, a sárospataki Rákóczi-várat stb. A székely 
identitáspolitikai törekvések egyik eredményeként a zászló és címer mellett elkészültek a székely bélyeg és pénz 
tervei is, amelyeket a későbbiekben bemutatok (lásd a Mellékletet). 
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bélyegek segítségével uniformizálódott a postai kommunikáció, a pénzhasználat az állam által 

kiadott bankjegyek és pénzérmék révén zajlott, és elterjedt a hivatalos épületek megjelölése az 

állam zászlójával, címerével stb. Másrészt ezeknek a tárgyaknak a jelenléte az állam vagy 

nemzet jelenlétét is állandóvá és széleskörűvé tette. Harmadrészt használatuk egyértelműsíti a 

komplex viszonyrendszereket, a lojalitások és hovatartozások sokszínűségét, és az identitások 

megfogalmazására is alkalmasak lehetnek (például a skót nemzeti identitásban, lásd Penrose–

Cumming 2011 vagy a kanadaiság megfogalmazásában Gilbert 1998). 

Közismert, hogy a zászlók gazdag szimbolikus és politikai jelentéseket hordoznak – a 

heraldikai megoldások szemantikájától az érzelmi tartalmakig, történetiségüktől a használatuk 

széles köréig. A zászlók társadalmi jellegének kutatása azonban a nacionalizmuskutatásokban 

periférikus témának számít (Eriksen–Jenkins 2007, Kolsto 2006). Ennek több oka lehet: bár a 

zászlók legtöbbje szorosan kapcsolódik a nemzetekhez, múltjuk összefonódott a háborúkkal, és 

mint ilyenek a nemzeti hovatartozást, a közösséget jelenítik meg szimbolikusan, a tárgy maga 

azonban „hallgat” arról, hogyan jön létre, miképp formálódik az általa jelképezett közösség, 

hogyan tartja fenn magát, miképp segíti elő a nemzeti érzés létrejöttét és fenntartását. Továbbá 

a nacionalizmuskutatások egy tág halmaza az etnikai konfliktusok értelmezésére jött létre (lásd 

Calhun 2005, Niedermüller 1999), ahol a zászló kizárólag mint jelkép van jelen. Önmagában 

az elemzések nem tekintik a zászlót „társadalminak”, hanem főleg szimbolikus tárgyként 

határozzák meg. Ilyen módon a zászló nem vesz részt a társadalmiság, a viszonyok 

megmutatásában és értelmezésében (Eriksen–Jenkins 2007).  

Ezeket a fenntartásokat meghazudtolva különböző kutatások bebizonyították (például Löfgren 

2007, Kolsto 2006), hogy a zászlók beiktatásának és használatának vizsgálata alkalmas a 

bonyolult társadalmi és hatalmi viszonyrendszerek megragadására. Tágabban, a zászló 

hivatalossá tételének és használatának variációi a társadalomtudományos érdeklődésben olyan 

témákhoz kapcsolódnak, mint a nacionalizmus, etno-nacionális identitás, etnicitás, továbbá az 

etnikai konfliktusok és a hagyományok kisajátításának szimbolikus versenye, megoldatlan 

társadalmi és politikai ellentétek stb. A zászlóégetések, a zászlók hitelességének 

megkérdőjelezése, elkobzása mind olyan konfliktusnak, provokációnak számít, amely az egész 

közösség megalázására, létének tagadására, valamilyen erős norma megszegésére irányul. A 

zászlók egyszerűségük, magától értetődőségük és szimbolikus erejük miatt hatásosan 

működnek a nemzeti mozgalmakban – a csoportkötődés kinyilvánításában, a nemzeti ünnepek 

alkalmával, a nemzeti büszkeség és a területhez, tájhoz, hagyományhoz való ragaszkodás 

érzelmi kötődésének megmutatásában. 
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A modern nemzet- és államépítés folyamatában a zászlók megjelenése és széleskörű elterjedése 

a közösség és a politikai egység megteremtésének eszköze volt. A nemzeti lobogók a 

tömegtársadalmakban terjedtek el, ahol az állampolgárok hasonlóságát, egységét, a nemzeti és 

állampolgári hovatartozást fejezték ki. A modern nemzetállamokban a zászlók katonai 

funkciója háttérbe szorult a politikaiakhoz képest, mivel a kivételes állapotok8 és a terület fölötti 

uralom bürokratizálódott, így az állam jelképei inkább a politikai, a hagyományosan a 

nemzethez tartozó (tehát nem bevándorló) állampolgárok részvételt hangsúlyozzák. A nemzeti 

szimbólumok legtöbbjét a világon azért vesszük magától értetődőnek, mert jelenlétükről 

indirekt módon asszociálunk az adott nemzet történeti folytonosságára, a hosszútávon kialakult 

intézményekre, a hovatartozás, nemzeti büszkesége és a közösség megnyilvánuló elemeire. 

A zászlók elterjedése kapcsán az amerikai függetlenségi háborút és a francia forradalmat tartják 

a mérföldkőnek, abból a szempontból, hogy akkor változott meg a zászló jelentése, és vált az 

ország és az ország népének szimbólumává. Ugyanakkor az európai nemzetek vonatkozásában 

általában elmondható, hogy a nemzeti lobogók a nép és az ország függetlenségét és a 

függetlenségért folytatott harcát testesítik meg (lásd Elgenius 2007), tehát egyszerre jelentik a 

cselekvő közösséget és az elért célt.  

Ez az alapvető jelentési mező a közép- és kelet-európai országok szimbolikus reprezentációjára 

is érvényes, annak ellenére, hogy egyes országok csak 1989 után kaptak lehetőséget saját 

nemzeti szimbólumrendszerük kiválasztására. Mára magától értetődőnek tűnik, hogy minden 

ország saját nemzeti jelképekkel rendelkezik (vagyis zászlóval, címerrel, nemzeti himnusszal 

és nemzeti ünnepekkel), de pontosan tudjuk, hogy ezek ebben a régióban egy gyakran 

ellentmondásos és komplex folyamat eredményeképpen jöttek létre. 

Gabriella Elgenius a modern európai nemzeti zászlók történetét vizsgálva több rendszerezési 

elv mentén kategorizálta a lobogókat (2007: 26–28). Megkülönböztette egymástól például a 

nemzeti célok és politikai akciók szempontjából a „függetlenségi” és a „nemzetépítő” zászlókat. 

A szimbólumok kialakulásának időszakára utalva használatukat a hadviseléshez, egy 

forradalomhoz, a függetlenség elnyeréséhez vagy az államiság helyreállításához 

(reconstitution) kapcsolja. A zászlók ugyanakkor a nemzeti narratíváknak megfelelően, a 

zászlócsaládok és a szimbolikus csoportok alapján is kategorizálhatók. Attól függően, hogy 

milyen időszak és tradíció érvényesül az adott nemzetépítési folyamatokban, a zászlók 

visszatükrözik ezeket a történeti kontextusokat – például a trikolórok, a keresztes-zászlók 

(András-keresztes, Szent György kereszt, máltai kereszt stb.) és a „heraldikai zászlók” 

 
8 A kivételes állapotot itt az agambeni értelemben használom, az általánosan vett jogi struktúra, rendszer 
felfüggesztésének bürokratizálódását. 
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(Elgenius 2007). Egy másik szempont pedig a nemzet önmagáról kialakított története, amely a 

politikai transzformációkhoz, a kiemelt eseményekhez kapcsolódik, legyen az a monarchiából 

köztársasággá alakulás, különböző régiók egyesülése egy országgá vagy a posztszocialista 

átmenettel létrehozott új szimbólum. 

Mindezek a rendszerezési elvek megmutatják azt a behatárolt ontológiai terepet, ami a 

társadalomtudományi szempontból fontos. Egyrészt, hogy a zászlóknak történeti narratívákat 

kell magukba sűríteniük, és hogy ezek általában a felszabadulás, a szabadság és függetlenség 

kivívásának mozzanatait örökítik meg (Elgenius 2007). Másrészt, hogy ennek a politikai 

emancipációnak az alanya az egyenlő jogokkal rendelkező állampolgárok vagy a nemzet 

tagjainak összessége – tehát a zászlók mögött mindig kell lennie egy tömegnek, amelyet a tárgy 

szimbolizál. Harmadrészt pedig, hogy a zászlók megelevenítenek egy, a közösség- és a 

nemzetépítésben kiemelt fontosságú hagyományt, amely lehet vallási, regionális, etnikai 

eredetű, vagy kapcsolódhat egy uralkodói család jelképeihez. A negyedik fontos jellemző, 

amely implicit módon megjelenik a zászlók kapcsán, a dominancia és az alárendeltség 

problematikájával írható le. A zászlók az uralkodáshoz kapcsolódó érzékenységet, a dominanciát 

vetítik ki – ilyen értelemben pedig a múlt traumáiról és dicsőségéről szóló elbeszéléseket 

aktiválják újra (Shanafelt 2008). 

A zászlók és általában a nemzetet megtestesítő tárgyak tehát alkalmasak a nemzet 

„megtanítására”, a nemzethez kapcsolódó szimbolikus tudás átadására, illetve felelevenítésére 

is, egyfajta sűrített formában. Mi több, a későbbiekben hosszan tárgyalandó székely zászló esete 

is megerősíteni látszik, amit már több szerző is megállapított: a szimbolikus tárgyak kategóriái 

arra is alkalmasak, hogy létrehozzanak közösségeket, vagy részt vegyenek a közösségek 

megszervezésében, önképük alakításában, esetenként a nemzetté válásban.9 

 

3.1. A zászló mint a nemzetépítés eszköze 

 

A zászlók funkciója a nemzetépítésben és a nemzet „megtanításában” egyértelmű, azonban 

fontos megvizsgálni mindezt az államiság kapcsán is. Az eltérő kontextusok arra is 

rávilágítanak, hogy a nemzeti zászlók hogyan működnek az államiság vonatkozásában újabb 

nemzeteknél, illetve az állam nélküli nemzetek kontextusában. Általánosan elmondható, hogy 

 
9 Például Bosznia-Hercegovina kapcsán lásd (Kolsto 2007), de hasonló folyamaton megy át Transznisztria is, ahol 
működtetik az államiság minden jelképét, ellenben az állam függetlenségét nemzetközi szinten nem ismerik el. 
Ezeket az eseteket, ahol a forma – az államiság szimbolikus reprezentációja – adott, de a közös nemzeti identitás, 
nemzeti kultúra önállósága vitatott, a következő fejezetben tárgyalom. 
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a posztszocialista államokban 1989-től kezdődően a hivatalos állami és nemzeti jelképek 

jelentősége felértékelődött. A rendszerváltozást követően a „zászlók lengetésének” és a 

nacionalista mozgalmak megújulásának lehettünk szemtanúi, megerősödtek a szimbolikus 

politikai aktusok és a hatalom megszerzésének, megtartásának egyik sarkalatos pontja lett a 

nemzeti (és állami) szimbólumok meghatározása és uralása, vagyis az asszociációs hálók 

irányítása (Hofer 1992, Billig 1995, Smith 1995).  

Michael Billig már említett munkájában a lengetett és a hivatalos épületeken lógó zászlók 

metaforáját használja arra, hogy rámutasson a forrongó és a megállapodott társadalmak közötti 

különbségre (Billig 1995:8). Több szerző szerint azonban a zászlóhasználatból – vagy a zászló 

tervezésének korából – nem lehet egyértelműen következtetni a társadalom vagy nemzet 

megállapodottságára (Eriksen–Jenkins 2007). Például Pal Kolsto amellett érvel, hogy a nemzeti 

szimbólumok kisajátításáért, a bennük rejlő szimbolikus tőke kiaknázásáért a politikai 

csoportok időről időre megküzdenek, függetlenül attól, hogy újonnan létrehozott, átalakuló 

vagy „megállapodott” országról van-e szó (Kolsto 2006).  

Tanulmányában Kolsto bemutatja, hogy az újonnan alakuló országok nemzetépítése során a 

kulturális múltban gyökerező szimbólumok (Smith etnoszimbolista tézisével szemben) inkább 

megosztóak, mint egységesítők, mivel verseny és szimbolikus harc folyik az etnikai és politikai 

csoportok között, amely ennek a kulturális múltnak a meghatározására, kisajátítására vagy 

vitatására irányul. Az újonnan létrejövő országok szimbolikus kelléktárának funkciója is 

különböző lehet – sokszor nem megőriznie, megerősítenie kell a nemzeti kötődést és identitást, 

hanem újonnan kell létrehoznia (2007:679). A szerző ezt három, a nemzetépítés szempontjából 

különböző típusú ország – az 1992-ben megalakult Bosznia-Hercegovina, az 1991-ben létrejött 

Oroszországi Föderáció és Norvégia – példájának összevetésével szemlélteti. Kolsto amellett 

érvel, hogy az újonnan létrejövő vagy újjáalakuló államokban a nemzeti szimbólumok mindig 

újdonságnak és idegennek tűnnek, mivel a zászlókhoz nem inherens módon raktározódnak a 

kognitív és emocionális értékek, hanem ezeket ki kell alakítani, és meg kell tanulni. Ezért 

tekinthetünk a boszniai zászlóra mesterségesebbként, mint általában a többire, mert még maga 

az ország is tanulja a saját államiságát. Mivel az orosz példában a történeti múlt jelentősége 

nagy, ebből fakadóan a versengő emlékezetpolitikáknak is nagyobb tere van az állami 

szimbólumok kiválasztásakor.10 Az aktuális orosz emlékezetpolitika mostanra a középkori 

 
10 Kolsto azt a folyamatot mutatja be, ami során az orosz trikolór 1990-ben már az anti-kommunista tüntetések 
jelképeként a cári szimbolikától kezdett el távolodni, és a nyugati elköteleződést kezdte szimbolizálni. Emellett a 
szimbolikus versenyben megjelent a Romanov család zászlója is, a fekete-arany-fehér lobogó, a Szovjetunió 
elkötelezett támogatói továbbra is a vörös, sarló és kalapácsos lobogó mellett foglaltak állást (Kolsto 2006: 686). 
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orosz hagyományokat, a cári Oroszország múltját kombinálja össze a kommunista Szovjetunió 

örökségével. Norvégia kapcsán a szerző azt a tágabb kérdést járja körül, hogy egy 

megállapodott országban a nemzeti szimbólumok lehetnek-e vitatottak, átpolitizálódhatnak-e a 

társadalmi törések mentén (2006: 690). Két 20. századi példát említ, amikor a norvég zászló 

olyan mértékben átpolitizálódott, hogy nem az egységes nemzetet jelképezte, hanem a lakosság 

két táborra szakadását tette egyértelművé. Az elsőt a két világháború közötti időszakból veszi 

– a radikalizálódó munkásosztály ekkor a domináns politikai tőkésosztálynak feszült (2006: 

690–696). A másodikat pedig az európai uniós csatlakozás körüli politikai konfliktusokból, 

amelyekre az 1970-es, majd újra, kisebb intenzitással az 1990-es években került sor. Az Uniót 

elutasító kampány a hetvenes években sikeresen sajátította ki a nemzeti szimbólumokat, a 

norvég zászlóval erősítve meg a kampány jelszavait. Viszont ezt a mozgósítási és kisajátítási 

stratégiát az 1994-es megmozdulás már nem tudták jól alkalmazni (2006: 696).  

Tehát legyen szó akár az etnikai közösség kulturális emlékezetéről és a közös szimbólumokról 

vagy az újonnan létrejött államok gyökérkeresési konfliktusairól, akár a kisajátítási 

stratégiákról és szimbolikus politikai játszmákról, a zászlók története minden esetben színes, 

összetett és sokszor ellentmondásos. A zászlók szimbolikus pozíciójában és értékében rejlő 

kulturális tőkék kisajátítására időről időre megküzdenek politikai csoportok vagy mozgalmak. 

Ezek a küzdelmek ugyanakkor nem az állam vagy a nemzet megállapodottságának jelei, hanem 

az adott társadalom és politikai berendezkedés szimbolikus politikájának stratégiáitól függnek, 

illetve olyan szituációktól (válságoktól), amelyekben a nemzeti hovatartozás megerősítése újra 

hangsúlyossá válik. 

 

3.2. Tárgyak és identitáspolitikák 

 

Az identitáspolitikákban vagy az önreprezentációért és elismerésért küzdő csoportok 

politikájában felértékelődő tárgyak elemzése során a szakirodalom számos érdekes példával 

szolgál arra nézve, hogy a nemzet tárgyainak instrumentalizálása a politikai küzdelmekben 

miképp ad lehetőséget a kisajátításukra, jelentésük manipulálására és megújítására. A 

továbbiakban bemutatandó esetekben az elismerésért küzdők olyan kialakult értelmezési 

kereteket alkalmaznak saját magukra, amelyek nem fedik a valóságot, alkalmazásuk azonban 

hozzákapcsolja a közösséget azokhoz a társadalmi formákhoz, amelyeket mozgalmukkal el 

szeretnének érni.  

Például az első világháború utáni brit mandátumterület palesztin fontja és a palesztin bélyeg 

megtervezésének története kapcsán jól kirajzolódik, hogy az államiság jelképeinek használata 
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hogyan alakítja a nemzeti képzeletet, hogyan segíti az állam szubjektumainak megteremtését 

(Wallach 2011). Egy 2011-es tanulmány ezeknek a szimbólumoknak a bevezetését a 

nemzetépítés banális formáiként elemzi, és bemutatja, hogy az 1920-as évek folyamán a brit 

geopolitikai stratégiában milyen szerepet játszott a palesztin nemzetépítés erősítése és 

támogatása (Wallach 2011: 136-138). A pénznem megtervezése és szimbolikus bevezetése nem 

a nemzetállami berendezkedést vagy – mint más gyarmati pénz esetében – a kialakított 

adminisztratív és politikai hatalmat erősítette meg, hanem a politikai közösség megszervezését 

megelőzve, annak létrehozását volt hivatva elősegíteni brit segédkezéssel, vagyis azonosítani 

és meghonosítani a társadalmi képzeletben a „palesztinokat” (Wallach 2011: 141-144). Tehát a 

nemzetépítés során felhasznált, a nemzetet megtestesítő jegyek megtervezése a még nem létező 

nemzet megteremtésének folyamatába ágyazódott, az elképzelt közösség létrehozását célozta. 

A palesztin font mint a nemzeti közösség egyik szimbóluma olyasmire „hivatkozott”, aminek 

aprólékos megtervezésében maga is „részt vett” (Wallach 2011: 146). 

Ugyanígy lehet az önreprezentáció és az elismerési politikák fontos terepe a tömegfogyasztás 

is. Az „amerikai imperializmus” elutasítására kitalált arab kóla (Quibla Cola), majd a szinte 

nemzeti szimbólummá avatott török megfelelője, a Cola Turka (Özkan–Foster 2005) is olyan 

identitásrepertoárokat jelenít meg, amelyek az utánzáson, lemásoláson keresztül a 

nyugati/amerikai befolyással szembeni ellenállást, illetve a saját identitást testesítik meg. A 

fogyasztási cikk létrehozása az arab világnak az amerikaihoz hasonló jelentőségét 

hangsúlyozza. A nemzeti vagy a saját civilizáció kapcsán érzett büszkeséget a fogyasztáson 

keresztül ragadja meg, így a fogyasztás aktusa az amerikai termékek és kulturális formák 

expanziójával szembeni kritikává alakul át – a kóla itt az arab vagy török világ imperializmusát 

játssza el (Özkan–Foster 2005).  

Hasonló identitáspolitikai küzdelmeket figyelhetünk meg az únevezett Csíki székely krónika és 

a rabonbán pohár (kókuszserleg) körüli hitelességi versenyben és vitában (lásd Hermann 2012), 

amelynek tétje a közösség ősiségének bizonyítása és elfogadtatása volt. A krónikaírás és a 

krónika fennmaradásának mítosza a székely identitáspolitikai küzdelmekben kiemelt szereppel 

bírt. A saját kultúra sok évszázados múltja, hagyományai, valamint a krónika mint az európai 

írástudók kultúrájának ismérve ugyanis a székelységet egy civilizált, írástudó népként jeleníti 

meg. A rabonbánokhoz kapcsolódó mítosz pedig ennek a civilizációnak a sajátos, romantikus 

jegyeit volt hivatva megerősíteni. 

Mindhárom említett eset rámutat az identitáspolitikákban használt stratégiák változatosságára 

és a változó referenciális keretekre: míg az első esetben a saját pénznemmel való rendelkezés a 

nemzetállami rangra emelés elsődleges megjelenítője, addig a második esetben a fogyasztás 
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válik a kulturális és nemzeti emancipáció fontos terepévé, a harmadikban pedig az írástudó, 

civilizált nemzet képének erősítése a cél.  

Az identitáspolitikában felhasznált tárgyakat egyszerre igazítják hozzá a szimbolikus tárgyak 

kategóriájából fakadó értékekhez és az identitásrepertoárok manipulálására alkalmas 

diskurzusokhoz – például a nemzet szimbolikus tárgyak megteremtésével, az amerikai 

civilizáció konkurenseként, illetve a nagy múltú közösségek saját tárgyi hagyományainak 

bizonyításával. Mindhárom esetben a tárgyak használói, megalkotói többet, nagyszerűbbet, 

magasztosabbat állítanak a saját közösségükről, mint ami valójában gazdaságilag vagy 

történetileg igazolható. A valóság és a referenciális keret között húzódó távolság nyit teret az 

önkifejezés és az emancipáció diskurzusainak, úgy, hogy közben a saját társadalmat a 

másikhoz, a követendő példához emeli fel, vagy azt licitálja túl. 

 

3.3. A székely zászló mint a székely identitáspolitika tárgya 

 

Dolgozatomban a nacionalizmuskutatások zászlókra irányuló kérdéseit kultúratudományi 

nézőpontból és etnoregionális kontextusban vizsgálom. A zászló történetének különböző 

mozzanatain keresztül bemutathatóvá válik az a bonyolult, ellentmondásos viszonyrendszer, 

amelyet az identitáspolitikai diskurzusok általában eltakarnak. Elsősorban az, hogy a zászló 

elterjesztése és kulcsszimbólummá avatása milyen szervezőmunkát, kapcsolathálókat igényel, 

és mennyire nem garantált ebben a folyamatban a siker, vagyis a zászló hitelességének és 

jelentőségének elfogadtatása a címzettekkel, a „székelyekkel”. Ugyanakkor az is látható lesz, 

hogy ebben a folyamatban nemcsak az „elit” vagy a helyi értelmiség vesz részt, hanem lelkes, 

hétköznapi emberek is, akikben erős az igény az önmeghatározás és az identitás szimbolikus 

kifejezésére.  

A székely identitáspolitikai mozgalom, amelynek az egyik kézzelfogható jele épp a területi 

autonómiát szimbolizáló zászló megtervezése volt, nemcsak a helyi elit saját projektjeként 

ragadható meg, hanem a hétköznapi emberek és a különböző intézmények viszonyrendszerében 

is el kell elhelyezni. A megtervezett zászló ugyanis nem aratott egyértelmű és azonnali sikert a 

nyilvánosságban: egyszerre váltott ki politikai és szakmai vitákat, amelyek meghatározták a 

hétköznapi emberek vélekedéseit, elképzeléseit és attitűdjeit is. Ezért az sem volt egyértelmű, 

hogy a hétköznapi emberek fogják-e használni, érvényes és hiteles identitásszimbólumnak 

fogják-e tartani. Az, hogy ez mégis megtörtént, többek között azoknak a helyi vezetőknek, 
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értelmiségnek köszönhető, akik levezényelték a „hozzászoktatási folyamatot”11, akik 

felismerték az új tárgyban rejlő szimbolikus tőkéket12 saját pozíciójuk és/vagy az új politikai 

projekt megerősítésére, amivel a székelyföldi ünnepek, tüntetések, rendezvények, szimbolikus 

reprezentációk legfontosabb elemévé tették a kék-arany zászlót.  

Ahogy az előzőekben bemutattam, a nemzeti zászlók általában nemcsak a közösség 

hagyományainak folyamatos jelenlétét és politikai egységét szimbolizálják (lásd Smith 2009), 

hanem olyan jelképes eszközök, amelyek részt vesznek az identitás megfogalmazásában (Berta 

2008), az identitásrepertoárok kialakításában, a közösség elképzelésében és definiálásában. 

Ugyanakkor a zászlók szimbolikus ereje olyan kulturális tőke is, amelyért érdemes versenyre 

kelnie a különböző politikai szervezeteknek, identitáspolitikai mozgalmaknak és 

személyeknek.  Az, hogy milyen időszakokhoz kapcsolódik ezeknek a versenyeknek a 

megélénkülése, azoktól a hatalmi viszonyoktól függ, amelyek az adott válságokra vagy hatalmi 

egyensúlyvesztésre reagálnak (Antonsich–Skey 2017, Hutchinson 2002, Bourdieu 1985). A 

használatban lévő zászlók funkcióinak megváltozása a társadalmi viszonyokban beállt 

változásokat tükrözheti (lásd Kolsto, 2006, Eriksen–Jenkins 2007), és ahogyan Orvar Löfgren 

svéd antropológus megjegyezte, „sok esetben a nemzeti zászlók szeizmografikus felületként 

működnek, amelyek képesek regisztrálni akár a legkisebb tudatos vagy nem tudatos nemzeti 

rezgést is” (Löfgren 2005: 137). 

Egy szimbolikus tárgyat szerteágazó funkciókkal lehet felruházni a legkülönfélébb társadalmi 

kontextusokban: a nemzetépítés és az államiság aktuális kihívásaitól az identitáspolitikai 

harcokig. A zászlók jelentésével kapcsolatban mindazonáltal Eriksen három általánosan 

érvényes kijelentést tesz (2007: 5-6). Elsőként megállapítja, hogy a nemzeti identitás nem 

alapulhat egy zászlóra, önmagukban a zászlók nem hoznak létre érzelmi kötődéseket a 

szülőföld, a haza vagy az otthon iránt. Részt vehetnek ugyan annak kialakításában vagy 

reprezentációjában, de ezt csak az adott társadalmi viszonyrendszerbe ágyazva lehet vizsgálni. 

Másrészt a zászlók – amennyire csak lehet – üres jelölők, nincs inherens jelentésük. Vagyis 

egymástól teljesen eltérő dolgok jelölésére is szolgálhatnak, például regionális, politikai, vallási 

vagy kisebbségi nézőpontból. Ezt az ürességet nem hiányként kell megragadni, hanem úgy, 

mint ami az interpretációk számára nem lezárt, egész jelenség. Végül pedig hogy a közösség és 

a nemzet határai környékén eltűnik a szimbólum többértelműsége. A határ mindkét felén 

megszaporodnak a zászlók, interpretációjuk tere pedig leszűkül. Tehát a zászlók, jellegükből 

fakadóan, egyszerre működtetik a határtermelő és inkluzív mechanizmusokat: kifelé kizárnak, 

 
11 Ld. A nemzeti ideológia a hétköznapokban és a privát szférában című fejezetet. 
12 Ld. A székely zászló az erdélyi magyar politikában című fejezetet. 
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a közösség felé befogadóak (Eriksen 2007). A székely zászló kapcsán mindhárom 

mechanizmus nagyon fontos, és meghatározza jelen dolgozat elméleti megalapozását és 

nézőpontját is – mind az identitás, mind a zászló jelentései, mind pedig a határok 

vonatkozásában.  

1. Ami az identitást illeti, a dolgozatban a székely identitást és a székely identitáspolitika 

meghatározó állításait (például, hogy a székelyek a középkortól folyamatosan jelen lévő, 

önállóan működő közösségi formát hozotak létre, amely saját „államisággal”, „autonómiával” 

és írásmóddal rendelkezett, ennek a közösségnek az utódai alkotják a mai Székelyföldön élő 

lakosok többségét) nem magától értetődő tudásként kezelem, hanem a politikai játszmák és 

társadalmi diskurzusok állításaiként. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a zászlóhoz fűződő 

érzelmi viszonyokat, a saját közösségről kialakított tudásokat komolytalannak vagy komolyan 

vehetetlennek tartanám, amelyek hamis, téves vagy hazug alapokon állnak, hanem tudomásul 

veszem, hogy az identitásépítés és az önkép kialakításában sok tényező játszik szerepet, sokféle 

vágy és prediszpozíció kombinálódik, illetve mindez nem követi a kapcsolódó tudományos 

igazságok logikáját. Ilyen értelemben a székely zászló kora, heraldikai pontossága, hitelessége 

a munkám szempontjából kizárólag akkor válik fontossá, hogyha az az elemzett vitákban vagy 

interjúkban felmerül. Munkám célja nem az, hogy igazságot tegyek a történeti kérdésekben, és 

nem is az, hogy az identitáspolitikai narratívák közül kiválasszam a leghasznosabbat, a 

történetileg leghitelesebbet, hanem hogy bemutassam azt az erőteret, amelyben az erről szóló 

viták és problémák felvetődnek, és ahol a zászló jelenlegi formája kialakult, szimbolikus ereje 

megerősödött, az érzelmi töltete pedig nyilvánvalóvá vált. 

2. Dolgozatomban a zászló jelentéseinek különböző rétegeit próbálom felfejteni, amelyeket 

nem tekintek eleve adottnak, és nem kizárólag a tárgykategóriát, a szimbolikus tárgyakat övező 

tiszteletből vezetem le őket. A heraldikai értelmezésen túl a székely zászlónak fontos szerepe 

van abban, hogy a régiót milyen kulturális tartalmak mentén artikulálják, illetve, hogy a 

székelységhez milyen jelzők, jellemzők kapcsolódnak. Elfogadva a szakirodalomban 

kidolgozott funkciókat, amelyek általában a nemzeti vagy közösségi szimbólumokra kérdeznek 

rá (például az etnoszimbolista kutatásokban), itt ezeken túl a személyes jelentéseket is 

megpróbálom szisztematikusan számba venni. Tehát azokat a jelentésrétegeket is elemzem, 

amelyek nem a múlthoz vagy a kulturális örökséghez való viszonyt, hanem például a zászló 

kapcsán felmutatott teljesítményt13, a régióépítést mint nemzeti és egyben civil feladatot14 vagy 

 
13 Ld. például a Sport és zászló alfejezete. 
14 Ld. a Székely zászló és a helyi radikális jobboldal című fejezetet. 
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a fiatal generáció morális kötelezettségeit15 mutatják meg. A zászló ugyanakkor nemcsak a 

székelyföldiség kikristályosodására volt hatással, 2010 óta a magyarországi politikában is 

szimbolikus funkciót tölt be. A budapesti kormányzat alapvetően arra használta ezt a jelképet, 

hogy az egyszerűsített honosítás intézményesülését a szimbolikus politikai szinten is 

megerősítse. A magyarországi települések önkormányzataira, számos közintézményre és 

főképp az Országházra kitűzött zászló a magyar etnikumúak közösségét, a mindenkori 

magyarokat hivatott megjeleníteni. A magyar trikolórhoz képest, amely az állam hivatalos 

szimbóluma, a kék-arany lobogó a magyar diaszpóra-közösségeket és a határon túli magyar 

közösségeket együtt testesíti meg a magyarországi magyarokkal, illetve azt a morális köteléket 

hangsúlyozza, amely a „magyar embereket” összeköti a „magyar állammal”. 

3. A határok kérdése ugyancsak esszenciális problematikaként vonul végig a munkámon. A 

székelyföldi régiót mint az identitáspolitikai törekvést és elismeréspolitikai diksurzust ragadom 

meg. Ezt a következő fejezetben részletesen kibontva bemutatom, itt elég egyelőre azt 

hangsúlyozni, hogy Székelyföld a magyar nemzeti képzeletben már a huszadik század elejétől 

határrégióként tett jelentőségre szert (lásd Patakfalvi-Czirják–Zahorán 2017, Egry 2017), és 

mint határrégió a szimbolikus aktusok és a szimbolikus eszközök egyértelműen a magyar és 

román, tehát a „mi” kategória és az idegen dichotomizáló hatalmi aszimmetriára reagálva 

alakultak. A régió önreprezentációjában ez a szimbolikus hagyomány erős nyomokat hagy: a 

régió autonóm artikulációja ebből a hagyományból táplálkozik. 

A legnagyobb kihívás ebben a folyamatban az, amit Eriksen így fogalmaz meg: „a zászló, annak 

érdekében, hogy egységesítse a különben nagyon különböző embereket, el kell érje, hogy 

mindenki egyenlőnek érezze magát a zászló előtt” (Eriksen 2007:5). Ez az egyenlőség és egység 

semmiképpen sem tekinthető állandónak, ugyanakkor mégis megfigyelhető egyfajta stabilitás 

a zászlók jelentése kapcsán: mindaz a bizonytalanság, ami a szimbólumokat övezi – a jelentések 

variációi, a kötődések egyéni megélései – az etnikai-, csoport- vagy nemzeti határok körül 

eltűnnek, a jelentések konkretizálódnak. A határzónák és határátlépések környékén a 

szimbólumok egyértelművé válnak. Ez a megfigyelés kifejezetten revelatív az erdélyi magyar 

politika és a magyar nemzeti mozgalom ideológiája vonatkozásában. A határvidékeken ugyanis 

felértékelődik a különbségtevés jelentősége: egyrészt a határ túloldala felé területi dominanciát 

jeleznek a zászlók, másrészt a határ mindkét oldalán tudatosítják a szétválasztás fontosságát, 

formát adnak a különbségtevésnek és konkretizálják a jelentést. 

 
15 Ld. A székelyföldi fiatalok és a helyi politika című alfejezetet. 
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Ehhez a megállapításhoz szorosan kapcsolódik Mary Douglas elemzése a társadalmi cselekvés 

szimbolikus aspektusainak vizsgálatával kapcsolatban (Douglas 1966). Douglas a többi 

szerzőhöz hasonlóan arról ír, hogy az átmenetek, határhelyzetek vagy határok mindig 

magukban hordozzák a definiálatlanság vagy ellentmondásosság veszélyét – ez a veszély pedig 

úgy az egyéneket, mint a közösséget bizonytalanná, kiszámíthatatlanná teszi. Erre a közösségek 

elsősorban a megnevezéssel, osztályozással, státuszkijelöléssel reagálnak, ebben a folyamatban 

pedig a szimbólumokra nagy szerep hárul. Douglas hangsúlyozza a közösségi szimbólumok 

organizációs funkcióját is, vagyis, hogy a külső határok, a margináliák, szélek védelmezésével 

és a belső struktúrák megjelölésével a formátlanságtól, artikulálatlanságtól óvnak meg.16 A 

szélek védelmezése Douglasnál úgy értelmeződik, mint a külső veszélyekre, a 

bemocskolódásra adott válaszreakció. A határok megjelölése, a szélek védelme ebben a két 

irányban működik, az integritás megőrzésére tesz erőfeszítést a státuszok és a határátlépések 

meghatározásán keresztül, és elhárítja a külső, fenyegető veszélyeket, amik a kialakult 

struktúrákat, szimbolikus gyakorlatokat borítják fel (Douglas 1966: 122–123). 

A székely zászló hasonló veszélyekkel szemben, a margináliák és határhelyzetek 

konkretizálásának szándékával jött létre. A közösség határainak szimbolikus kijelölését, a 

lokalizált kulturális tartalmak megjelölését tette lehetővé, ugyanakkor szimbolikusan a belső 

struktúrák erodálódásának veszélyével, illetve a külső folyamatok, mint az elvándorlás, a 

globalizáció, a kulturális asszimiláció hatásainak ellensúlyozására jött létre. A következőkben, 

ebből az alapvetésből kiindulva, a székely zászlót olyan politikai szimbólumként definiálom, 

amely jelentését társadalmi és kulturális környezetéből nyeri. A zászló a romániai magyar 

politikai mezőn belül az autonómiamozgalomban és a szimbolikus politikai harcokban 

artikulálódik. Másrészt a tárgy lehetővé teszi, hogy a különböző identitások, érzelmek, 

kötődések és politikai játszmák rajta keresztül, általa is működjenek, tehát eltávolodva a 

politikai mezőtől a zászló a személyes térben, a közösségi eseményeken is megjelenjenek.  

  

 
16 Douglas négyféle „társadalmi szennyeződést”, egyszerűbben fogalmazva „veszélyt” különböztet meg, ezek 
mindegyike a határok problematikájával függ össze. Egyrészt a külső határok megsértésének veszélyét, másrészt 
a rendszer külső határainak megszegését, harmadrészt a szélek vagy margináliák lehatárolását, negyedrészt pedig 
a külső ellentmondásokat említi. A közösség ezekkel a veszélyekkel szemben konkrét definíciókkal és szimbolikus 
gyakorlatokkal reagál (lásd u.ö 1966: 123–124). 
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IV. Identitáspolitikai versenyek a régió megkonstruálása körül 

1. Székelyföld mint régió 
1.1. Szimbolikus konfliktusok és regionális politikák 

 
Az eddigiekben főleg azokról a szakirodalmi irányzatokról volt szó, amelyek segítségével 

elméleti szempontból elhelyeztem a székely zászlót mint a közösséget megtestesítő tárgyat. A 

következőkben azzal foglalkozom, hogy milyen társadalmi igények hívták életre a zászlót. 

Ebben a fejezetben végigjárom azt a kérdést, hogy milyen hatalmi dimenziókba ágyazható ez 

az igény, milyen társadalmi kontextus termelte ki. Kiindulópontom, hogy Székelyföld ebben az 

értelmezésben nem egy pontos határokkal, regionális és esszenciális jellemzőkön keresztül 

meghatározható terület, hanem egy hatalmi erőtér, amelyben a határok, a kulturális 

jellegzetességek, a táj és a helyi társadalmak artikulációja folyamatszerűségében ragadható 

meg. 

Székelyföld az erdélyi magyar identitáspolitikai beszédmódokban alakult újjá és artikulálódott 

egy önálló régióként. Ez a folyamat nem volt független azoktól az előzetes 

viszonyrendszerektől, amik történetileg Székelyföldet a nemzeti képzelet számára az egyik 

leghitelesebb régióvá tette. Ahogy Egry Gábor rámutatott, a Székelyföld a hitelességet fenntartó 

stratégiájában már a két világháború közötti időszakban is a hatalmi központtal (Budapesttel) 

szemben fellépő regionális politikát folytatott (Egry 2017: 92). A későbbi, 1989 utáni hatalmi 

központ, vagyis az erdélyi magyar politikai vezetés a regionális politikai törekvéseket le tudta 

fojtani. Kolozsvár legalább egy évtizedig képes volt ellenőrizni és becsatornázni a helyi 

politikai kezdeményezéseket, de a székelyföldi autonómiatörekvések alulról szerveződő 

mozgalmának megerősödésével a régió és a hatalmi központ között egyre több feszültség és 

egyre nagyobb távolság keletkezett. A régió tehát a politikai törekvéseket megalapozó 

képzetrendszerek (identitáspolitika, területiség) intézményesüléseként (Paasi 1986), másrészt a 

hatalmi központhoz képest létrejövő távolságok és közelségek mentén (Egry 2017), illetve az 

elismerésért vívott harcok erőtereként ragadható meg (Bourdieu 1985). 

Pierre Bourdieu a régió fogalmát ismeretelméleti kritika alá vonva értelmezte újra. Abból az 

erőtérből indult ki, ami a régiók elismertetésében játszanak szerepet, amelyek tagjai között 

nemcsak a speciális kulturális jellemzőkkel felruházott helyieket, hanem a helyi eliteket és a 

tudomány embereit is megtaláljuk (Bourdieu 1985: 8–10). Ezt az értelmezési horizontot 

szélesítette Anssi Paasi ki a regionális intézmények, tehát a régió intézményesülésének 

dimenziójával (1986). Összességében tehát kijelenthető, hogy a régióról kialakított 
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megállapítások soha nem mentesek attól a hatalmi dimenziótól, aminek politikai tétje a régió 

elismertetése. Ezt a logikát követve Székelyföldet egyszerre mint történetileg kialakult térséget 

és a régió elismeréséért küzdő politikai törekvést értelmezem.17  

A társadalomtudományban Erdély a rendszerváltás óta a szimbolikus politikák (Harrison 2000) 

sokszínű terepe, ahol az etnikai vonalak mentén rendeződő interakciók a kisebbségi magyar 

társadalomszervődést is megalapozták (Patakfalvi-Czirják 2015).18 Ehhez képest a székelyföldi 

folyamatokat úgy lehet legpontosabban megragadni, mint az etnikai társadalomszerveződésen 

belüli új, etnoregionális irányt (lásd Eriksen 2008: 65). Az etnikai társadalomszerveződés egyik 

fontos eszköze a térségben a szimbolikus politikák identitásra vonatkozó diskurzusai, amelyek 

egyszerre képesek mozgósítani a közösséget, illetve artikulálni az elismeréspolitikai 

követeléseket (Bourdieu 1985). 

A regionális törekvések erősödése – a hatalmi központtól való eltávolodás és az erre adott 

válaszok – több szinten megmutatkozott: a szimbolikus politikai akciók (szoboravatások, 

megemlékezések, tüntetések) helyszíneiben és azok felzászlózásában.19 2010 óta 

megfigyelhető, hogy a nyilvános térben zajló (erdélyi magyar) politikai akciók jó része a 

nagyobb erdélyi városokból (Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Szatmárnémeti) a 

Székelyföld egyes településeire tevődtek át. Itt pedig olyan falvak20 is bekerültek a politikai 

diksurzusokba, amik a világháborúk óta nem igazán voltak jelen – hacsak nem turisztikai 

célpontként – a magyar nemzetépítés mentális térképén. A székely zászlós akciók ezeket a 

tereket és településeket újra felzászlózott területekké alakították, sokszor felidézve Horthy 

 
17 A régió mint „felépítendő haza” gondolata újra és újra előkerül az erdélyi magyar, de főleg a székelyföldi elit-
diskruzusokban. Ebben a szövegkörnyezetben konkrétan a 2017-es Székely Kongresszus során megfogalmazott, 
feladatorientált elképzelésre utalok. Eszerint Székelyföldet tudományos, politikai és kulturális eszközökkel kell 
„felépíteni”, tehát nem elég elképzelni a területi autonómia alapvető intézményeit, hanem a működtetésükhöz egy 
társadalmat is fel kell építeni. Lásd: Haromszék, 2017. 
18 Az etnikai inkorporáció különböző szintjeit és a közöttük meghúzódó különbségeket Eriksen Handelman és 
Cohen nyomán mutatja be (Eriksen 2008: 65–68). Míg az első irányzat az etnicitást a társadalomszerveződés egyik 
elveként értelmezi, a második azt az erőforrásokért való versenyként ragadja meg. Az etnoregionális diksurzusok 
felerősödését és a székely zászló létrejöttét ebben a munkában az első modell alapján elemzem. Úgy kezelem, mint 
a társadalomszerveződés egyik diksurzusát, annak ellenére, hogy az erőforrásokért folyatott verseny vizsgálata 
legalább annyira helytálló lenne. Választásomat mégis az indokolja, hogy a székelyföld artikulációjának folyamtát 
szeretném megragadni, azt, hogy hogyan konstituálódik a sajátos régióról szóló diskurzus, kevésbé azt, hogy 
milyen haszonelvű indokok mozgatják a diskurzusok mögött meghúzódó politikai szerveződéseket. 
19 Felzászlózás fogalmat a flagging magyar fordításaként alkalmazom. Ahogyan a szakirodalmi keretezés során 
utaltam rá, munkámban Michael Billig banális nacionalizmus koncepciója és a zászlóval kapcsolatos 
megfigyelései meghatározóak. A felzászlózás fogalma Billignél kétértelmű, sokszor a két értelmezés keveredik: 
egyrészt jelenti a zászlóval megjelölést mint aktív, szándékolt cselekvést – a dolgozatban ezt az értelmezést 
alkalmazom, illetve metaforája a nemzeti mivolt hétköznapi újratermelődésének. A második esetre több példa 
kínálkozik, itt most egyet emelek ki: „Az állampolgárok életében a hétköznapokban a nemzet jelölőként működik, 
fel van zászlózva.” (1995: 6).  
20 A zászló körüli politikai diskurzusok felerősödésével olyan települések, mint Uzon, Csíkmadaras, Zeteváralja, 
Kökös a helyi érdekeltségű magyar nyelvű napilapok mellett a magyarországi országos sajtóban is említésre 
kerültek. Felzászlózásuk tehát a magyar nemzeti térben való szibolikus megjelenésüket tette lehetővé.  
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Miklós 1940-es, fekete-fehér fényképekről jól ismert bevonulását. Ennek a folyamatnak a 

Székelyföldről kialakult, versengő reprezentációk ágyaztak meg – a következő részben a 

közöttük lévő ellentmondásokat és párhuzamokat mutatom be. 

 

1.2. Székelyföld-reprezentációk és diskurzusok 

 

A Székelyföldről kialakult reprezentációk két nagyobb pillérre támaszkodnak – egyrészt úgy 

láttatják a régiót, mint etnikailag egységes, területileg világosan behatárolt vidéket, másrészt 

mint azt a térséget, ahol a hagyományok és az autentikus magyar identitás romlatlan állapotában 

megörződött (Kürti 2001, Bárdi 2004). A romlatlanság képe szorosan kapcsolódik a társadalmi 

valóságról és a saját pozícióról való gondolkodás, valamint a magyar államépítésben 

instrumentalizálódott autentikusság elképzeléséhez (Egry 2017). Ez a Székelyföld-kép tehát a 

tömbmagyar, etnoregionális közösség társadalmi folytonosságának képzetén alapul (Bárdi 

2004), erősítve azt az elképzelést, hogy a mai társadalmi viszonyok a több száz évvel 

korábbiakból (a székely natio viszonyaiból) – és csakis azokból vezethetőek le. 

A társadalmi viszonyok torzító – a folytonosságot hangsúlyozó – reprezentációja miatt a 

régióról szóló elit-dikurzusokban nem jelennek meg bizonyos társadalmi struktúrákra 

vonatkozó elemek. Például Székelyföldet az őslakosok régiójának címkézik, ami egyszerre 

zárja ki a helyi románokat, ignorálja a terület magyar vagy román nyelvű roma lakosságát, 

illetve nem különbözteti meg az Erdély más vidékeiről beköltözött magyarokat sem. Egy 

egyszerre etnicizáló és homogenizáló Székelyföld-reprezentációról van tehát szó.  

A Székelyföld diskurzusai mögött az otthonosság érzetének intézményes kialakítása21 és 

egyfajta emancipációs törekvés is meghúzódik, ami ráépül erre az etnicizáló-homogenizáló 

beszédmódra. Az otthonosság érzetének kialakításában többféle terep értékelődött fel. A 

közterek renacionalizálása (emlékművek, köztér-, utca- és intézménynevek segítségével) és a 

helyi szempontból fontos (túlnyomó többségében székelyként azonosított) szereplőkhöz 

kötése22, a székely identitáspolitikai célokra hangol kulturális termelés és fogyasztás a nemzeti 

mivolt jelölőinek átalakulását hozta magával. A régió intézményeinek a létrehozása és 

 
21 Az otthonosság érzésének a növeléséhez tartoznak azok a civil és politikai kezdeményezések, amelyek a magyar 
etnikai kategória jelöletlenségét több sziten lehetővé teszik és a helyi közösségi hegyományokat elevenítenek fel. 
Például falu- és városnapokat szerveznek, szélesíteni próbálják a térségben a magyar nyelv használatának 
lehetőségeit, megszervezik a székely identitás megélésének és performálásának nyilvános eseményeit, illetve 
családi programokat ötvöznek az identitáspolitikai eszközökkel. 
22 Míg 2010 előtt ezeken a településeken leginkább Szent István, Kossuth Lajos szobrokat emeltek hangsúlyozva 
a magyar nemzethez való tartozást, 2010 után a helyi vezetőkről, a közéletben fontos alakról emlékeznek meg 
szobrok állításával. Pár példa a sok közül: Márton Áron, Berde Áron, Dávid Ferenc, Bethlen János, Újfalusi Jenő 
stb. 
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működtetése, illetve a regionális események szervezése egyszerre tudta az otthonosság és 

biztonságérzetét erősíteni és a területi autonómia iránti elköteleződést megteremteni (lásd Bárdi 

2013, Nagy 2011). Ahogyan azt az egyik fejezetben bővebben elemzem (lásd „Székely zászló 

az erdélyi magyar politikai mezőben” fejezetet), otthonosság kiépítése, megünneplése és a 

működő régió reprezentációjának kialakítása a helyi politikai szereplők aktuálpolitikai 

harcának tétjévé is vált. 

A régió reprezentációjának ellenőrzéséért versengő politikai csoportosulások saját 

közösségmodelljeiken keresztül fogalmazzák meg a céljaikat, amelyekhez külön szimbolikus 

elemeket is kapcsolnak (lásd Patakfalvi-Czirják 2018). A társadalmi modellek (a „romániai 

magyar társadalom projekt”, a „Székelyföldi autonómia”, „független Székelyország”), az 

ezeket megtestesítő szimbólumok („Egy a zászló, és az a piros-fehér-zöld”23, a kék-arany vagy 

a vörös-fekete székely zászló) azt a látszatot keltik, hogy a régió elismertetéséhez elegendőek 

a szimbolikus kellékek és a strukturális feltételek tulajdonképpen elhanyagolhatók.24 A hatalmi 

versenyek ezért nemcsak a forrásallokáció körül alakulnak (erről bővebben Kiss–Barna–

Székely 2013), hanem akörül, hogy ki képviselheti hitelesen a Székelyföld ügyét, és melyik 

közösségmodell mentén reprezentálható szimbolikusan a közösség jövője.  

A régió problematikáját Székelyföld esetében bonyolítja az a kérdéskör is, hogy ez a 

reprezentáció a társadalmi távolságok szempontjából hogyan alakul, és milyen hatalmi 

központokhoz képest artikulálódik. A távolság és közelség dimenziójából tekintve azt fontos 

kiemelni, hogy a székelyföldiség és székely identitás diskurzusainak felélénkülését a 

szimbolikus központ támogatásával (Budapest) és az erdélyi magyar hatalmi központtal 

(Kolozsvár) szembeni emancipatorikus törekvésként kell megragadni. A régió reprezentációja 

nagyban hagyatkozik az Erdély-képekre, de az erdélyi magyar vagy romániai magyar kategóriát 

sokszor egyenértékűként kezeli a székellyel, máskor kizárja. 

Budapest azonban nemcsak szimbolikus hatalmi központ a térség számára, hanem 

vonatkoztatási pont is. Ahogy a későbbi elemzésekből látni fogjuk, a székelyföldi szimbolikus 

politikai akciókat – például a Székely Szabadság Napját, Székelyföld határainak kivilágítását, 

a csíksomlyói búcsút – a budapesti médiumokon keresztül és partnerekkel, állami 

szervezetekkel egyeztetve tervezik és kivitelezik, legtöbbször a magyarországi politika 

referenciális kereteihez igazítva. Az összefonódások 1989 óta hullámzó intenzitással működtek, 

2010 óta azonban a magyar állami irányítású politikai diskurzusok és tevékenységek egyre 

 
23 Lásd Markó 2013. 
24 Ezzel kapcsolatban lásd a Csutak István által elindított vitát: Csutak 2008.  
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nagyobb teret nyertek a régió politikai tevékenységeinek befolyásolásában25 és a székely önkép 

formálásában egyaránt26. Ez azonban annak is köszönhető, hogy az autonómiatörekvésekben 

aktív szervezetek az erdélyi magyar politikai vezetés ellenzékeként a Fidesz–KDNP 

támogatását élvezték már 2010 előtt is.  

   

1.3. Székelyföld – három meghatározás 

 
Ahogy az előzőekben láthattuk a régió fogalma és reprezentációja kapcsán a terület, közösség, 

a közösség intézményei és kultúrája mind olyan „attribútumok” (lásd Paasi: 1986), amelyeknek 

a kategorizációja, meghatározása és artikulálása hatalmi szempontból is megragadható. A régió 

elismertetésének és a reprezentációjának (Bourdieu 1985) több fontos eleme van, például az 

adott terület kijelölése, a határok megjelölése, az újonnan kitalált hagyományok és ünnepek, 

kulturális jellegének artikulálása, valamint a régió intézményeinek létrehozása és fenntartása. 

Pierre Bourdieu ennek megfelelően a régió fogalmát összekapcsolja a szimbolikus és gazdasági 

uralommal is (1985), a régió megnevezéséért, területének kijelöléséért, a reprezentáció 

identitás-diskurzusainak ellenőrzéséért folytatott verseny tétje a régió fölötti szimbolikus 

uralom és a gazdasági pozíciók megszerzése, illetve megtartása. 

A régiók elképzelése Székelyföld esetében sem egyértelmű. A politikai, a tudományos és a 

média nyilvánosságában legalább három definíció verseng Székelyföld kapcsán. Az első inkább 

történelmi egységként tekint a mai Székelyföldre is, a második az etnikai térképből, vagyis a 

magyar többségű településekből kiindulva képzeli el a régiót, a harmadik pedig a meglévő 

megyehatárok mentén húzza meg a térség határait.27 

Az első elképzelés a vármegyék, székek és vidékek közigazgatási rendszerét működtető 

középkori Erdélyből indul ki. A 13. századtól kisebb-nagyobb megszakításokkal, de 

 
25 Az Átlátszó Erdély oknyomozó újságírói tételesen bizonyították, hogy 2010 után az Erdélyi Magyar Néppárt 
különböző, újonnan létrehozott civil szervezeteit milyen összegekkel és módokon finanszírozta többek között a 
Szerencsejáték Zrt., a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., a Magyar Villamos Művek Zrt. (Átlátszó 2013). A 
terepmunkából és a készült interjúkból egyértelmű, hogy a Székely Nemzeti Tanács, illetve a Magyar Polgári Párt 
vezetői is a magyarországi partnereikkel egyeztetve szervezik az eseményeiket, a magyarországi útjaik a 
magyarországi politikai szervezetekhez, egyértelműen a Fideszhez kötik őket. (terepnapló, 2013.10.15 – 23., 
interjú F01, F07, F10, F17.) Arra, hogy a magyarországi választások erdélyi mozgósításában részt vesznek-e ezek 
az aktorok, az interjúkban vagy a megfigyelésekben nem találtam nyomát. Az Erdély felé irányuló finanszírozás 
2017-re már megváltozott, a dolgozatom ezt az időszakot már nem tekinti át, de bővebben az Átlátszó portál 
elemezte a strukturális változásokat: Sipos 2019. 
26 A székely identitás-reprezentáció egyik fontos intézménye a Szász Jenő vezette budapesti székhelyű 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet. A székelyföldi művészek budapesti bemutatásától, a különböző előadások és 
rendezvények székelyföldi megszervezésén át, az éves Székely Bálig sokféle tevékenység köthető az intézethez, 
amelyek egy része a székely identitásbemutatására fókuszál. 
27 A definíciós versenyek állításait, a viták tétjét és az álláspontokat az első elemző fejezetben bontom ki. Lásd 
Szimbolikus konfliktusok a székely zászlóért című alfejezetet. 
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gyakorlatilag a 19. század utolsó negyedéig létező „történeti Székelyföld” a mai Hargita és 

Kovászna megye mellett Maros megye egy részét és a ma Fehér és Kolozs megyéhez tartozó 

egykori Aranyosszéket is magában foglalta. Ennek a régiónak a lakossága sajátos jogállással 

bírt: a székelyek a Magyar Királyság délkeleti határainak őrzése és katonáskodás fejében 

kezdettől fogva kollektív szabadságot és különféle jogokat élveztek, ami megkülönböztette őket 

az erdélyi vármegyék magyar, román, német és egyéb népességétől, valamint a szász székek 

lakóitól egyaránt. Legfőbb elöljárójuk az uralkodó által – sohasem a székelyek közül – 

kinevezett székely ispán volt, a tisztséget később az erdélyi vajda, majd a fejedelem (a 18. 

századtól pedig a király) viselte (Benkő–Oborni 2016: 173–178). A 15. századtól a székelység 

Erdély három „rendi nemzetének” egyikeként integrálódott a tartomány társadalmába, a 

különállásnak ez a tudata pedig – minden jelentős társadalmi átalakulás ellenére – egészen a 

legújabb időkig fennmaradt a régió lakóinak tudatában. A Székelyföld közigazgatási 

szempontból is eltért Erdély (és a Magyar Királyság) többi részétől – a kiváltságokkal és 

önkormányzattal rendelkező népekhez (pl. a szászokhoz vagy a kunokhoz) hasonlóan a 

székelyek székeknek (sedes) nevezett bíráskodási, közigazgatási és katonai egységekbe 

szerveződtek. A 14. századtól egészen a 19. század közepéig a történeti Székelyföldet hét szék 

alkotta: Telegdi- (Udvarhely-), Maros-, Csík-, Kézdi-, Orbai-, Sepsi- és Aranyosszék. (Benkő–

Oborni i. m. 171.) Mindez fontos részét képezi a mai identitáspolitikai követelések 

autonómiával kapcsolatos indoklásának és az önkormányzat szerkezetét taglaló egyes 

elképzeléseknek is – a Székely Nemzeti Tanács által először 2004-ben kiadott – később 

módosított – „Székelyföld Autonómia Statútumában” az I. fejezet 4. szakasza az újra 

felállítandó székeket mint „hagyományos közigazgatási területeket” sorolja fel” (Székelyföld 

Autonómia Statútuma, 2009). Az időközben megváltozott etnikai arányokkal bíró – és 

területileg amúgy is elkülönülő exklávét alkotó – Aranyosszékkel ugyanakkor egyik tervezet 

sem számol az autonóm Székelyföld részeként.  

A második esetben Székelyföld elsősorban azokat a településeket tartalmazná, amelyek az 

etnikai viszonyoknak megfelelően magyar többségűek, illetve azokat, ahol a magyar politikai 

szervezethez köthető vezetők sikeresen szerepelnek. A régió alapját itt tehát nemcsak a 

hagyományok, hanem az etnikai szempontból homogénebbnek mondható területek egységbe 

szervezése képezné. A történeti reprezentáció azonban sok ponton keveredik az etnikai 

szempontúval, amit a legjobban az SZNT Székelyföld-koncepciója szemléltet. A szervezet 

autonómiastatútumának 2009-es változatában az szerepel, hogy a 9 980 km2 kiterjedésű régió 

808 700 lakójának 75,7%-a magyar (Székelyföld Autonómia Statútuma, 2009), a 2014-ben 

közreadott tervezetben pedig már 804 500 lakos szerepel, akik közül 574 800 (71,5%) magyar 
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nemzetiségű. Így etnikai alapon több, az egykori székely székeken kívül eső Olt és Maros menti 

település is bekerült az SZNT Székelyföldjébe, miközben a román többségű – de valaha Sepsi- 

és Orbaiszék, jelenleg pedig Kovászna megye részét képező – Bodza-vidék kimaradt.28 A 

legnagyobb jelentőséggel azonban kétségkívül Marosvásárhely pozíciója bír – noha az egykori 

székely főváros és a történeti Marosszék központja az ezredforduló utánra román többségűvé 

vált, és a vezetésben is a román pártok képviselői vannak többségben, az SZNT következetesen 

az autonóm Székelyföldhöz sorolja a várost. 

A harmadik típusú Székelyföld-kép az 1968-ban meghúzott megyék határát veszi figyelembe, 

azokra alapozva érvel a székelyföldi régió mellett. Ebben az elgondolásban két irány 

bontakozott ki (lásd Kiss–Barna–Deák 2013). Az egyik kiterjesztő, tehát Hargita és Kovászna 

megyén kívül Maros megyét is a Székelyföldhöz számítja, míg a másik egy leszűkítő, és csak 

a két magyar többségű megyét, Kovásznát és Hargitát tartalmazza. Tehát ebben az esetben az 

adminisztratív szempont mellett megjelenik az etnikai érv. Az RMDSZ rendszerint a három 

megyés verzió mellett érvel – ez jelenik meg Csutak István 2007-es regionalizációs javaslatában 

(Ladó-Burisa 2010) és 2014-es autonómia statútumban egyaránt (A romániai Székelyföld 

autonómia statutuma, 2014) –, azaz egy több mint 17 000 km2 kiterjedésű régió létrehozását 

szorgalmazza, ahol ugyanakkor a magyar lakosság aránya nem érné el a 60%-ot (Lăcătuşu, 

2011). A román oldalról felvetődött legkülönfélébb elképzelések is általában a fennálló 

megyebeosztásból indulnak ki, így került a történeti Székelyföld legnagyobb részét magában 

foglaló három megye (Maros, Hargita és Kovászna) is a jelenleg is működő Közép-romániai 

fejlesztési régióba (Reginuea de dezvoltare Centru).29   

 

2. Az autonómia diskurzusa 
2. 1. Az 1989 utáni autonómiatörekvések és aktoraik 

 

Az Romániai Magyar Demokrata Szövetség egyfajta etnikai tömegpártként működött, vezetése 

egészen a kétezres évekig a szervezeten belül tudta tartani a divergáló modelleket és célokat 

képviselő platformok közötti feszültségeket.30 Nemcsak etnikai érdekképviseletként működött, 

 
28 Érdekes, hogy az SZNT a román többségű és a történeti Székelyföldhöz nem tartozó Maroshévíz városát is 
bevette a székely autonóm terület határai közé. 
29 Ld.: http://www.adrcentru.ro/ 
30 Különböző szerzők az RMDSZ szerepének átalakulásában a forrás-allokáció és a klientúra-építés funkcióit 
kötik. Kiss Tamás, Barna Gergő és Székely István Gergő 2013-as tanulmányukban amellett érvelnek, hogy a 
kilencvenes évektől tapasztalható átrendeződések két terep összekapcsolásán keresztül világíthatóak meg, egyrészt 
a politikai pártszerkezet kialakulása, másrészt az etnikai választói habitus mentén (2013: 22–29). Az RMDSZ 
keretében, 1990-ben újjászülető nemzeti mozgalom, a politikai pártokat meghatározó funkciókhoz képest jóval 
ambiciózusabb célokat tűzött ki, többek között a romániai magyar intézményépítést és fenntartást. A politikai 
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hanem az etnikai közösség (Eriksen 2008: 66) megszervezését is magára vállalta, kialakítva a 

kisebbségi intézményhálózatot. A szervezetből azonban idővel kiváltak a különböző rivális 

politikai szereplők, akik alapvetően ugyanazt az eszközkészletet, működési mechanizmust 

örökölték meg, ezért a közöttük vívott politikai csatározások túlnyomó vagy lényegi része a 

közösség meghatározása, jövőjének elképzelése körül alakult (lásd Patakfalvi-Czirják 2018). 

Habár a romániai magyar kisebbség történetét a 20. század elejétől kellene kezdenem, ebben a 

bevezetőben az 1989-es rendszerváltástól napjainkig vázolom fel a különböző kisebbségi 

társadalomra (lásd Kiss 2010) vonatkozó modellek hangsúlyainak, diskurzusainak átalakulását. 

A rendszerváltás után a politikai, etnikai és kulturális közösség definíciói körül kialakuló 

hatalmi verseny mellett a politikai célok megfogalmazásának módja és főleg az elérésükre 

használt eszközök tekintetében is komoly rivalizálás alakult ki az erdélyi magyar politikai 

mezőben. Az egyik legfontosabb belső törésvonal a román nemzetállam és a magyar kisebbség 

közötti viszony definiálása mentén vált láthatóvá, amelyet a médiában hagyományosan – 

leegyszerűsítve és sarkítva – a „radikálisok” és a „mérsékeltek” közötti szembenállásként 

jelenítettek meg (lásd Magyari–Magyari-Vincze–Birtók 1991).  

Fenntartva azt, hogy ez a felosztás több szempontból is pontatlan és félrevezető,31 a két tábor 

közötti alapvető különbség abban ragadható meg, hogy a „radikálisok” a romániai magyarság 

számára mintegy természetes jogként fogalmazzák meg a nemzeti egyenjogúságot 

(„társnemzeti státuszt”) és a különféle autonómiákat. Ezeket akár egyoldalú politikai akciókkal 

és Magyarország, illetve a külföldi fórumok támogatásával próbálják meg elérni. Ehhez képest 

a „mérsékeltek” inkább a román politikai erőkkel való együttműködésre és egyezkedésekre 

helyezik a hangsúlyt (kompromisszumok, a „kis lépések politikája”), és a romániai politikai 

szférába való integrációtól (elsősorban a kormányzati részvételtől) remélik a magyar kisebbség 

helyzetének tartós rendezését (lásd Magyari–Magyari-Vincze–Birtók 1991). A két tábor közötti 

nézetkülönbségek egyik központi elemévé az autonómia diskurzusa vált. A romániai 

magyarság valamilyen nemzeti alapú önrendelkezése kezdettől fogva szerepel az 1989 végén – 

az RMDSZ formájában – újjászerveződő magyar képviselet programjában. Úgy tűnt, hogy a 

 
szerepen keresztül a szövetség az erőforrások és pozíciók, valamint a fejlesztési támogatások fölött rendelkezik, 
ezeket azonban társadalom-építő tevékenysége során „osztja el” a magyar hálózatokban. Idővel azonban – a 
szerzők szerint – a politikai célok felülkerekedtek az intézményfenntartási és -működtetési feladatokon (u.ö 
2013:40) A székely zászló politikai működésében a pártszerkezet és mozgósítás szempontjait elemző keret nagyon 
hasznos, ellenben ebben a dolgozatban ezt a nézőpontot csak felvillantani tudom, a fókusz a zászló különböző 
fázisain marad. 
31 Ezek gyakran csak diszkurzív címkézések – például az általában „mérsékeltként” számon tartott Markó Bélát is 
nevezték már „radikálisnak” –, és számos átfedés és párhuzamosság van az egyes így jellemzett csoportok között 
is. A radikalizmus címkéje ugyanakkor szélsőséges célokat vagy erőszakos fellépést sugall, holott egyikről sincs 
szó: ez a kifejezés tehát a román nemzetállami nézőpontot, hatalmi tekintetet tükrözi, amely szerint az 
autonómiatörekvések önmagukban is államellenes, szélsőségesen nacionalista célkitűzések. 
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diktatúra bukása után az államhatalom demokratikus átszervezése lehetővé teszi ennek 

megvalósítását, de ez az elvárás nem teljesült. A kétezres évek közepéig sem az önálló 

politizálás és a külföldi nyomásgyakorlás, sem a kormányzati szerepvállalás (1996–2000 és 

2004–2008 között), valamint a kormány támogatása (PDSR/PSD–RMDSZ-protokollumok 

2000–2004 között) nem vezetett eredményre az autonómia kiküzdésében. A meghatározó 

külföldi tényezők (az EU és az USA) elsősorban Románia stabilitását részesítették előnyben, 

és nem kívántak ilyen módon beavatkozni az ország belügyeibe, az RMDSZ pedig a 

kormánykoalíciókban való részvétel fejében elnapolta az autonómia képviseletét. Az a 

körülmény, hogy az autonómia ügyét továbbra is napirenden tartók a „radikálisok”, míg az 

integráció folytatását szorgalmazók a „mérsékeltek” sorait gyarapították, hozzájárult a romániai 

magyar politikai mező polarizálódásának felgyorsulásához (Kiss–Barna–Székely 2013). A 

közösség kulturális reprodukciójának kérdése újra és újra a közösség megszervezésének 

formájára összpontosult. 

Az ezredfordulót követően az RMDSZ politikai integrációjával32 és az autonómia-elképzelések 

háttérbe szorulásával elégedetlen erdélyi magyar aktorok az euroatlanti integrációs folyamatot 

kívánták kihasználni törekvéseik érvényesítésére. 2003-ban megkezdődött a korábban belső 

ellenzékként működő „radikális” csoportok RMDSZ-en kívüli intézményesülése: A 2003. 

április 25-én, Nagyváradon létrejött Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), majd az október 

16-án, az EMNT székelyföldi tagjainak részvételével Sepsiszentgyörgyön megalakított Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) ismét nyíltan felvállalta az autonómiatörekvéseket, hangoztatva, hogy 

Magyarország küszöbönálló és Románia valamivel később várható EU-csatlakozása kedvező 

alkalmat kínál. 

Ezzel a folyamattal egy időben az autonómia diskurzusa – pontosabban helye és szerepe az 

erdélyi magyar közéleten belül – is változásokon ment keresztül. Ahogy Bakk Miklós 

politológus tanulmányaiban elemzi, az 1990-es évek első felében az erdélyi és székelyföldi 

autonómia kérdése még az RMDSZ politikai programjaiba ágyazódva jelent meg, kiemelt 

identitásképző elemként, idővel pedig a belső viták fontos kritikai eszközévé és tematizációs 

kiindulópontjává vált (Bakk 2004). A 2000-es évek második felében az autonómia az RMDSZ-

en kívüli mozgalom politikai vezérfonala lett, és egyre inkább a székelyföldi regionális 

önkormányzatiság témája határozta meg a kijelölt célokat. Gyarapodott az autonómiamodellek, 

 
32 A kisebbségi társadalom és a román hatalom közötti viszonyt több szövegben elemzi Kiss Tamás az 
„aszimmetrikus akkomodáció” fogalmán keresztül ragadta meg. Habár sok ponton kapcsolódik Kisshez a romániai 
magyar kisebbségpolitika bemutatása ebben a fejezetben, a fogalom értelmezésétől, annak előnyeiről nem fogok 
írni. A fogalomról és általában az kisebbségi társadalom működéséről lásd bővebben: Kiss 2015. 
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tervek száma is, a társadalomtudományi szakma professzionalizálódásával pedig egyre több 

társadalmi szempont is nyilvánosságot kapott bennük (Eplényi 2006, Bognár 2006).  

A székelyföldi autonómia diskurzusa tehát több szempontból is megosztó volt az erdélyi 

magyar politikai mező legjelentősebb aktora, az egységes erdélyi magyar társadalomban (lásd 

Kiss 2010) gondolkodó RMDSZ számára. Egyrészt megtestesítette az etnoregionális tömb és 

az interetnikus közeg közötti érdekkülönbségeket, másrészt a különböző magyar politikai 

csoportok reprezentációs-versenyét hívta újra és újra elő. Erre az RMDSZ először az átfogó, de 

az önkormányzatiság lehetséges kiteljesítését is magában foglaló kisebbségi törvényjavaslattal, 

majd az autonómia ígéretének saját politikai diksurzusába való emelésével tett kísérletet a 

helyhatósági vagy országos választási kampányok során. Igaz, a konkrét lépések a választások 

után rendre elmaradtak, és a szimbolikus politikai akciókon túl kevés koherens koncepció 

fogalmazódott meg a szövetség részéről. A 2010-es évek közepére azonban elő kellett állnia 

egy saját székelyföldi autonómiatervvel is. Az RMDSZ-nek a skóciai függetlenségi 

népszavazás napján, 2014. szeptember 18-án (Kovács 2014) közzétett saját székelyföldi 

autonómia statútuma egy hármas kihívásra adott válaszkísérlet volt.  

Az RMDSZ arra törekedett, hogy konkrét lépésekkel megtartsa a székelyföldi szavazótábort, 

és ellensúlyozza a helyi kihívók és a politikai riválisok nyomását; továbbra is biztosítania kellett 

a Székelyföldön kívül élő magyar közösségek képviseletét, integrálva a regionális és a romániai 

magyar igényeket is; végül pedig fent kellett tartania a pozícióit a román, többségi nyilvánosság 

felé történő kommunikációban. Szakértők szerint azonban az RMDSZ statútuma nem váltotta 

be az iránta támasztott elvárásokat – sem a koncepció, sem a szerkezet, sem pedig a 

megfogalmazás nem sikerült kifogástalanra.33 A javaslatot heves ellenkezés fogadta román 

részről,34 az RMDSZ végül be sem terjesztette a parlament elé. 

 

2.2. Nyugat-európai etnoregionális minták  

 

Az erdélyi magyar kisebbség kérdésétől a székelyföldi regionalizmus felé való eltolódást a 

nyugati minták és az európai kontextus is támogatta.35 A régiók Európája a kétezres évek végéig 

domináns elképzelésként volt jelen a nyugat-európai nyilvánosságban.36 Az európai uniós 

 
33 Salat Levente például arra hívta fel a figyelmet egy újságcikkben, hogy a tervezetben nincs részletezve a 
hatalommegosztás gondolata és gyakorlata. Ld. bővebben: Kertész 2014. 
34 Ld. pl. Boghiceanu 2014. 
35 Az Európai Unió regionalizmusáról átfogó összefoglalást nyújt Győri Szabó 2006. 
36 Stefano Bottoni arra mutat rá, hogy Nyugat-Európában a migrációval kapcsolatos jelenségek mellett a 
szeparatista mozgalmak felerősödése is megkérdőjelezni látszik a decentralizációs és regionalizációs folyamatok 
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regionalizmus szerint a nemzetállami keret hatékonysága relativizálódott, és a 

demokratizálódás, a jó kormányzás már nem valósítható meg sikeresen egy túl nagy méretű 

terület adminisztrációjával, mivel a központi igazgatás nem képes kellőképpen figyelembe 

vanni a területi különbségeket. Ugyanakkor egy olyan regionális identitást és lokalitást 

hangsúlyozó koncepcióként is megjelent, amely majd képes lesz orvosolni a történelmi 

sérelmeket és a nemzetállamokon belüli etnikai, regionális feszültségeket. A koncepció 

alapeleme, a régió, ebből a szempontból a nemzetállamra emlékeztet, amely hagyományosan 

kulturális és politikai önállóságra törekszik, különféle történeti, etnikai, nyelvi markerek 

mentén, létezését pedig a közös eredettudat, mítoszok és hagyományok legitimálják (lásd Egry 

2015: 28; 478–479). Az EU-ban meghonosított, az állami (központi) és a helyi kormányzás 

közötti adminisztratív státusszal rendelkező régiók tehát egyszerre illeszkedtek egyfajta 

modernizációs programba, és próbálták meg kezelni a regionális sérelmi identitáspolitikákat 

(lásd az 1918 utáni erdélyi regionalizmus kapcsán Egry 2014:105, a sérelmi narratívák 

identitáspolitikai diskurzusokba emelésével kapcsolatban pedig Feischmidt 2014: 78–81).  

A régió és regionalizmus kérdése az Európai Unió területén sokféle formában érvényesül, a 

különböző, határokon átnyúló fejlesztési koncepcióktól az etnoregionális területi autonómiákig 

(Győri Szabó 2006). Ezek közül az erdélyi magyar politika számára fokozatosan a nemzeti 

kisebbségek regionális önszerveződése vált a legrelevánsabbá. Az erdélyi magyar 

nyilvánosságban mindeközben számos nemzetközi példa, referencia jelent meg – pozitív, 

követendő minták és negatív, elrettentő esetek egyaránt. Míg például Jugoszlávia szétesésére 

és az ukrajnai háborúra mint elkerülendő etnikai konfliktusra tekintettek a magyar aktorok, a 

skót, katalán, flamand esetekben tanulságos forgatókönyveket, a dél-tiroli autonómiában pedig 

követendő modellt láttak. Diskurzusukban egyszerre hivatkozhattak az összes példára: az 

erőszakkal fenyegető konfrontáció elkerülése így legitimálta az önkormányzatot mint politikai 

célkitűzést.  

Azonban azokat a változásokat, amelyek Nyugat-Európában az állam, a többségi lakosság és 

az etnikai kisebbségek viszonyában lezajlottak – az etnokulturális reprodukció és a különféle 

autonómiaformák létrejötte után egyre inkább a bevándorlók kérdése került a középpontba, míg 

az „őshonos nemzeti kisebbségek”37 integrációja kapcsán nem egyszer a szeparatizmus 

 
eredményességét (Bottoni 2015). Ugyanez érvényes gazdasági szempontból is, mivel a globális versenyben 
továbbra is az államok számítanak a fő aktoroknak a régiók helyett.  
37 Az őshonos nemzeti kisebbség kifejezés alatt olyan etnikai csoportokat értenek, amelyek történelmi események 
vagy határváltoztatások nyomán váltak kisebbségi csoporttá, illetve azok, amelyek nem hoztak létre saját államot, 
hanem kisebbségként éltek az adott területen. A terminológia használata az erdélyi magyar nyilvánosságban azután 
terjedt el, hogy az Európai Nemzetek Föderatív Úniójának tevékenysége a térségben is relevánssá vált 
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problémája merült fel – a romániai magyar nyilvánosság is ellentmondásosan fogadta. A 

kisebbségi nemzetépítések erősödése ugyanis a korábban elismert régiók függetlenségi 

törekvéseihez vezetett – például Skócia és Katalónia esetében –, ami a magyar autonomista 

mozgalom diszkreditálásával fenyegetett. Ezért – bár a romániai magyar politikai vezetők 

hangsúlyozták, hogy a Székelyföld esetében ezek a példák nem relevánsak, mivel itt a területi 

autonómiának a kivívása is problémákba ütközik – a romániai magyar nyilvánosság feszülten 

követte az eseményeket, a feszültségeket pedig önmagára vonatkoztatva tematizálta.38 Ezzel 

egyidejűleg hangosabbá váltak az EU-ellenes megnyilvánulások is, mivel az Unió 

egyértelműen a nemzetállamok pártjára állt a központok és a régiók közötti vitákban, 

aszimmetrikus alkupozícióba kényszerítve a regionális vezetőket. A székelyföldi nyilvánosság 

szintjén megjelenő üzenet világos volt: az Európai Unióban a nemzetállamok szuverenitása 

vitathatatlanul elsőbbséget élvez a kisebbségi jogok európai szintű képviseletével szemben, 

csakúgy, mint a kialakult status quo-k fenntartása.39 

 

2.3. A székelyföldi Másik – a románok és a romák helye az autonómia-diskurzusokban 

 

Külön említést érdemel még a románok jelenléte az erdélyi magyar aktorok autonómia-

diskurzusában. Egyrészt a Székelyföldön élő román nemzetiségű lakosokat (a régió 

népességének hozzávetőlegesen negyede-harmada) gyakorlatilag meg sem szólítják a magyar 

politikusok, és a tervezetekben is inkább csak általánosságok szintjén jelennek meg a 

létrehozandó autonóm régióban élő románok jogai, támadási felületet biztosítva a helyi 

románok és a nemzetállamiság nevében felszólalóknak egyaránt.40 Másrészt a román kontextus 

– a román állam és a román politikai mező aktorai – az autonómia viszonylatában is csak külső 

tényezőként, mintegy „távoli idegenként” szerepel a magyar nyilvánosságban, általában pedig 

meglehetősen negatív módon. A román politikai és kulturális elitek ugyanis 1990 óta 

következetesen és szinte egyöntetűen – továbbá gyakorlatilag változatlan érveléssel – utasítják 

el az autonómiát az alkotmányban rögzített nemzetállamiság, valamint a régióban élő románok 

védelmére hivatkozva.41  

 
(https://www.fuen.org/hu/magunkrol/tenyek/). Éves találkozók mellett ez a szervezet az, ami érdekérvényeítő 
tevékenységet folytat az ENSZ és az Európai Tanács felé. 
38 Lásd például az RMDSZ vezetőjének beszédét: Főtér 2017. 
39 Többek között ld.: Szucher 2015.  
40 Az adatbank portálon Bognár Zoltán szerkesztésében elérhetőek az autonómia-tervezetek szövegei, lásd 
http://adatbank.transindex.ro/belso.php?alk=48&k=5 Csapó I. József által 1994-ben majd 2003-ban kidolgozott 
tervezetet és a Bakk Miklós vezette csoport kerettörvényét (2003) összehasonlító tanulmány szerint az utóbbi több 
figyelmet szentel a székelyföldi románság helyzetének (lásd Eplényi 2006). 
41 Erről bővebben ld. Zahorán 2014.  
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Az autonómia-diskurzusok és általában a Székelyföld regionalizációja kapcsán a helyi roma 

lakosság helyzete, problémái ritkán vagy egyáltalán nem jelennek meg. Az elkészült autonómia 

statútumokban a helyi román anyanyelvű lakosok helyzetére történik ugyan reflexió, de a 

romák helyzetét kizárólag kulturális keretezésben említik (a Csapó-féle szöveg a romák 

helyzetére nem tér ki, a 2014-es RMDSZ statútum a roma nyelven való oktatást említi). A helyi 

románság képéhez hasonlóan a romák is távoli idegenek, a nyilvánosságban leginkább a 

felzárkóztatás, konfliktusok narratíváin vagy a politikai hovatartozásukon keresztül kerülnek 

be (Magyari 2011, Fosztó 2003). A helyi romák kapcsán jellemző a kettősség: a magyar elitek 

elvárják a teljes politikai vagy „etnikai” támogatást és lojalitást (például a népszámlálások vagy 

szavazatok esetében lásd Fosztó 2003), ellenben a romák önszerveződését (lásd például Kiss 

D. 2017), egyes családok felfele való mobilitását rosszallóan követik és általában a 

közösségekre „fenyegető problémaként” tekintenek.42  

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a területi vagy kulturális autonómia kérdése, 

hasonlóan a romániai kisebbségi kérdéshez, szinte végig „magyar ügyként” kereteződött (lásd 

Bognár 2006). A magyar–román érdekközösségre építő regionális transznacionális 

elképzelések jobbára elszigetelt értelmiségi ügyek maradtak – mint például a Provincia körüli 

szerveződés –, vagy kimerültek a hagyományos transzilvanizmus iránti nosztalgiákban. Az 

autonómia diksurzusa tehát egyszerre a régió etnikai homogenitásának elismertetésére és a 

székely kategória rendszeres használatával jön létre (lásd Eriksen 2008: 65). A székely 

kategória ugyanakkor a román és a roma identitáscímkéket kizáró, a magyar és erdélyi vagy 

romániai magyar kategóriákkal lennetmondásos viszonyban alakul.  

 
42 Ennek kifejését a radikális jobboldali szubkultúra elemzése kapcsán fogom megtenni. A terepkutatás során a 
romák és a területi autonómia témakörében a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal és az őrkői lakosság 
kapcsolatára láttam rá. A terepnaplóban arra tettem hosszabb utalást, hogy a Székelyek Nagy Menetelése esemény 
kapcsán az őrkői romák közül többen nehezményezték, hogy nem vonulhatnak fel szekerekkel és nem vehettek 
részt roma szervezetként (Amenkha szervezet) az eseményen (terepnapló részlet 2014.09.25 és 2014.10.5). A 
székelyföldi magyar nyelvű romák számára a helyi társadalomba való beilleszkedés kettős alárendeltséget jelent. 
Egyrészt a kisebbségi magyar társadalomtól teljes függésben, annak perifériáján helyezkednek el, másrészt a 
román nyelvtudás hiánya még inkább fokozza a munkaerőpiacon és a szociális juttatásokhoz való hozzáférésben 
meglévő hátrányukat. A sepsiszentgyörgyi magyar roma vezető a közössége pozícióját a következőképpen 
fogalmazta meg a vele készült 2015-ös interjúban: „Mi [romák] a székely zászlót csak messziről nézhetjük, ha a 
kezünket rátennénk, itt a főnökök attól félnének, hogy bepiszkolódik.” (F23)  
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V. A székely zászló mint identitáspolitikai tárgy vizsgálata 

1. Módszertani alapvetések 
 

A kultúrakutatás nézőpontjait érvényesítő kurrens nacionalizmuselméletek, illetve a nemzeti 

tárgyak identitáspolitikai szerepét elemző bevezetőhöz képest a módszertani rész ad választ 

arra, hogy dolgozatomban az adatgyűjtés során hogyan jártam el, és a fejezetekben milyen 

anyagokat használtam fel. A terepmunkát az alapozta meg, hogy a székely zászló jelentésrétegei 

mellett a vele kapcsolatos gyakorlatokat is fel akartam térképezni. Az egyértelmű, hogy a 

zászlókat általában kifüggesztve vagy kitűzve, épületek és területek megjelölésére használják. 

Ezen túl azonban arra voltam kíváncsi, hogy a tárgy a politikai mezőn kívül hogyan jelenik 

meg, a hétköznapok és a politika terepe a zászlóval kapcsolatos gyakorlatokon keresztül hogyan 

hatnak egymásra, fonódnak össze. Az egyértelműen politikai törekvések mellett tehát arra 

voltam kíváncsi, hogy milyen új kontextusokat és viszonyokat lehet feltárni az identitásról és a 

régió megkonstruálásának folyamatáról.  

A terepmunkát előkészítő időszakban az foglalkoztatott, hogy úgy ragadjam meg ezt a 

konstrukciós folyamatot, hogy a tárgyon keresztül azokat a társadalmi mezőket is beemeljem 

az elemzésbe, amelyek a folyamatban közvetve vagy közvetlenül részt vesznek, például a helyi 

politikai aktorok mellett azok a kezdeményező értelmiségi csoportok, akik, mint látni fogjuk, 

nemzeti, etnoregionális elkötelezettségüket különböző módokon demonstrálják és 

hozzájárulnak a Székelyföld-kép alakításához, illetve a helyi radikális jobboldali csoportok, 

akik a régióban segítő, civil tevékenységük révén fontos szereplői a regionális törekvéseknek. 

A politikai mező az új szereplők mellett új platformokkal is bővül. A régiót reprezentáló 

népművészeti, kézzel készített tárgyak piaca mellett a személyes szférához kapcsolódó családi 

események vagy a különböző sportesemények, is hozzájárultak a régió képének és a regionális 

identitás jelölésének új módjaihoz. 

Ebben a módszertani fejezetben azokat a kutatói gyakorlatokat mutatom be, amik a dolgozat 

szemléletét meghatározták és egy kisebbségtörténeti munkához képest új vagy más irányokat 

jelöltek ki. A zászló jelentésrétegein és különböző mezőkben megragadott megragadott 

folyamatok rámutanak Székelyföld konstrukciójának ellentmondásosságaira, magától 

értetődőségeire, a székely identitás jelentéseinek rétegeire. A romániai magyar kisebbség 1989 

utáni történetének elemzése helyett a régió létrehozása során megelevenedő konfliktusokat, 

hatalmi versenyeket, a zászló jelentését célzó manipulációkat és a jelentések személyességét 

mutatom be. 
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Ennek megfelelően az adatgyűjtést két módon szerveztem meg. Egyik irányból a klasszikus 

(szociál)antropológiai terepmunkát követve azokat az aktorokat, szervezeteket, eseményeket, 

személyeket és online platformokat kerestem, amelyek foglalkoztak valamilyen módon a 

zászlóval. Másrészt a beemeltem az elemzésbe a zászló elkészítésének és használatának újabb 

– a politikai mezőhöz nem szervesen kapcsolódó platformjait. A két irány először akkor 

találkozott, amikor egy, a terepmunka szempontjából fontos nyilvános eseményre a szervezők 

nagyobb mennyiségű zászlót rendeltek meg. A másik logikát követve pedig ugyanahhoz a 

varrodához jutottam el, ahonnan ezeket megrendelték.  

A két logika összeegyeztetése azt eredményezte, hogy a terepmunka során termelődött 

anyagokat a zászló történetében elkülönített mozzanatoknak megfelelően rendszereztem. 

Megpróbáltam megtalálni azokat a helyszíneket és terepeket, ahol a zászló jelentősége 

egyértelmű vagy a helyi értelmezéseken keresztül ragadható meg. Ezeket a szerteágazó 

szituációkat, valamint a bennük megmutatkozó és rájuk ható társadalmi gyakorlatokat a 

zászlótörténet szakaiszainak feleltettem meg. Tehát amikor a zászló megtervezésének 

mozzanatát elemeztem, akkor a tudományos tudás helyi értelmezésére és a tudományos 

presztízs lokális működtetésére kérdeztem rá. Amikor a zászló elterjedését akartam megérteni, 

akkor azokra a gazdasági hálózatoknak és bizalmi viszonyoknak a felfejtésére törekedtem, 

amelyek a közösségi szimbólum (piaci érdektől mentes) elkészítését és forgalmazását tették 

lehetővé. Amikor pedig a zászló személyes használatára voltam kíváncsi, akkor olyan 

hétköznapi emberek gyakorlatait figyeltem meg, akik a regionalista mozgalomban ugyan 

kevésbé aktívak, ellenben kialakítják a maguk személyes (zászlóval dekorált/zászlót használó) 

gyakorlatait.   

Fontos volt ugyanakkor a dolgozatban az a törekvés is, ami a zászlókról kialakult általános 

tudáshoz igazított helyi politikai célkitűzésekre is rákérdez. A zászlók általánosan elterjedt 

jelentései, a hozzájuk kapcsolt politikai értékek (szuverenitás, közösségiség, etnikai/nemzeti 

egység), illetve a zászlók általánosan elterjedt használata (hová kell kifüggeszteni, mekkorának 

kell lennie, milyen szabályok vonatkoznak a használatára), valamint a székely zászló esete 

közötti különbségek a lokális viszonyokra, ideológiára mutatnak rá. A székely zászló története 

a politikai események kronológiáján túl különböző körülmények együtthatásából áll össze, 

például, hogy a zászló egy kitalált hagyományként jött létre, hogy elsődleges célja a 

szimbólumkategória – általában a nemzeti lobogók – jelentéskiterjesztésére való törekvés és a 

székelyföldi kontextusra való vetítés, hogy a különböző szituációkban megtestesülő közösségi 

ideológia hogyan hat a használatra, vagy hogy miképp válik a zászló a jelölt és jelöletlen etnikai 
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kategóriák közötti aszimmetria feloldásának eszközévé. A zászló szimbolikus tárgyként való 

értelemzésében az alábbi szempontokból bizonyultak hasznosnak: 

1. A zászló elterjedésének története alkalmas arra, hogy a régió elismertetésének és az 

identitás artikulálásának olyan terepeire is rálátás nyíljon, amiket a klasszikus, 

terepmunkára épülő nacionalizmuskutatások nem képesek egyszerre kezelni. 

2. Ezzel a megközelítéssel a zászló elterjedésének folyamatát több oldalról lehet 

megvizsgálni. Egyszerre ragadható meg a politikai mozgósítás nyomán kitermelődő 

kínálat és a rá reagáló kereslet is, a politikai célok és a társadalmi igények az adott 

viszonyrendszerek szintjén, és a kulturális aspektusait hangsúlyozva a társadalmi 

kontextusukba ágyazódva mutathatók be. 

3. Elemezni lehet a nacionalizmus politikai, társadalmi és kulturális megjelenési formái 

közötti összefüggéseket, az egymásra hatásokat. A tárgy jelentéseinek vizsgálata ebből 

a szempontból is új megközelítést hoz, mivel a kontextusok bemutatásával nyomon 

lehet követni, hogy egy politikai célt megtestesítő tárgy miként válik személyessé, vagy 

a szimbolikus tárgyból hogyan lesz piaci áru stb. 

 

Dolgozatom elsősorban antropológiai terepmunkára és kritikai diskurzuselemzésre épül. James 

Clifford nagyhatású módszertani útmutatóját követve a kultúrát és a dolgokat – legyen az a 

közösség, a nemzet, a nemzetet megtestesítő zászló stb. – egymással versengő kódokként és 

reprezentációkként ragadom meg (Clifford 1999: 495). Hogy ez pontosan mit jelent, annak 

kibontására a következő fejezetekben lesz lehetőség, de alapvetően azt az irányultságot tükrözi, 

amivel a kutatást megterveztem és a témát megragadtam. Clifford megközelítésének lényege, 

hogy a terepen elhangzó vélemények, különböző nyilvános diskurzusok, a társadalmi, kulturális 

és politikai környezetben kitermelődő igazságok, elképzelések vagy meggyőződések között 

nem kell hitelességbeli különbséget tenni. Ehelyett annak megértésére kell törekedni, hogy ezek 

egymáshoz képest, egymással vagy egymástól függetlenül hogyan jönnek létre, alakulnak a 

társadalmi térben és esetenként hogyan hatnak egymásra. 

Ahogy Clifford rámutat, az antropológia alapvetően a társadalomban rendszerezett dolgok 

közötti határokra kérdez rá, ugyanakkor a reprezentációk diszkurzív aspektusai iránt érdeklődik 

(u.ő. 1999: 507). Az elemzett anyagok általában a nyilvánosságban megjelenő szövegek, képek, 

videók, diktafonon rögzített, kötetlen beszélgetések után lejegyzett, online viták során létrejövő 

szövegek. A módszertan alapján azonban ezekből nem a szereplők szándékaira vagy attitűdjeire 

lehet következtetni, nem azok interpretációjaként ragadhatóak meg, hanem a szövegek 

létrejöttének módjára. A módszer a szövegek „termelési viszonyaira hívja fel a figyelmünket. 
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(...) Ki beszél? Ki ír? Mikor és hol? Kivel és kinek? Milyen intézményes és történeti kényszerek 

alatt?” (1999: 507). Ez alapvetően egybecseng azzal, amit a bourdieu-i életműből a következő 

fejezetekben alkalmazok. 

Dolgozatomban a téma politikai vonatkozásai miatt alapvetően túlsúlyban vannak a diskurzív 

elemzések és a politikai gyakorlatok értelmezései, tehát a politikai diszkurzív szintek és 

szimbolikus politikai versenyek elemzése.43 A kritikai diskurzuselemzéshez (a módszerről 

bővebben Wodak 1999, Foucault 1972) különböző anyagokat használtam: 

autonómiamozgalomban termelődött hivatalos szövegek, megemlékezéseken tartott beszédek, 

időközben megszövegezett törvények, újságcikkek, online térben íródott vélemények, 

megnyilvánulások, videofelvételek, fotók és plakátok gyűjtésébe kezdtem. Ezeket elsősorban 

úgy rendeztem, hogy a zászló történetének adott mozzanataihoz tartozó szövegeket, 

terepnaplórészleteket, képeket, anyagokat válogattam össze, majd szabad kódolással, papír 

alapon dolgoztam. Minden fejezet kiválogatott anyagait először úgy olvastam újra, hogy egy 

általánosabb képet rajzoljanak ki, fel lehessen belőlük vázolni a történeti és társadalmi 

kontextust. Ezek után a konfliktusok, véleménykülönbségek mentén rendeztem a szövegeket – 

ha ez releváns volt az adott fejezetnél. A kiválogatott anyagokat utána nyílt kódolással 

kódoltam. Ezekből a kódokból rajzolódtak ki azok az induktív módon meghatározott 

kategóriák, amelyek a fejezetekben bemutatott szereplők vagy szervezetek között hitelességi, 

hatalmi verseny legfontosabb kérdéseit érintették. A kategóriákhoz kapcsolt szövegrészleteket, 

diszkurzív részeket, a terepnapló vonatkozó megfigyeléseit az elemzésekbe is beépítettem. 

Ezt a rendezési elvet két fejezet esetében nem érvényesítettem. A hétköznapi emberek 

viszonyulását, a zászló hétköznapi használatát és a zászló észrevétlenségének politikai 

konnotációit összefoglaló fejezet, valamint a radikális jobboldal szubkultúráját bemutató 

fejezet alapját a megfigyelések, az interjúk és a fókuszcsoportos beszélgetések anyagai 

képezték. Ezeket ugyancsak nyílt kódokkal láttam el, majd axiálisan kódoltam azokkal az előre 

meghatározott kategóriákkal, amelyeket az interjúvezetők összeállítása során már leírtam 

(például identitás, zászlóhasználat). A munkát szövegszerkesztő programban és papíron 

végeztem, színekkel jelölve az előre meghatározott kategóriákat, majd a kódokból létrejövő 

kategóriákhoz tartozó szövegrészleteket kivágva kezeltem. 

 
43 A téma feldolgozása és a dolgozat megírása során nem az volt a célom, hogy a politikai antropológia szemléletét 
és kérdésfelvetéseit tegyem magamévá. Az anyagok feldolgozását inkább a kritikai diskurzuselemzés alapvető 
szempontjai mozgatták. A hatalmi viszonyrendszerekből indultam ki, amelyek a terep jellege miatt sokszor 
átpolitizálva manifesztálódnak. 
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A diskurzuselemzés célja az volt, hogy a szövegek elemzésével megismerjem a társadalmi, 

politikai és kulturális rendszert és működési módokot, illetve értelmezni tudjam a székelyföldi 

és általában a romániai magyar közegben érvényesülő hatalmi viszonyokat. 

 

2. A terepmunka  

 

A terepmunka módszerét abból a szempontból is alkalmasnak találtam, hogy képes megmutatni 

a viszonyrendszerek eltérő szintjeit és a szereplők egymás közötti, illetve a(z absztrakt) hatalom 

(különböző szintjei) és a szereplők közötti sokféle interakciót (lásd Foucault 1972). 

Ugyanakkor a terepmunka térben nem korlátozható egyetlen térségre vagy régióra, mivel a 

régió reprezentációjának (Bourdieu 1985) vagy az identitás megmutatásának nyilvános formái 

nem kapcsolhatók kizárólag ezekhez a fizikai helyszínekhez. A kutatás első fázisában olyan 

nyilvános eseményeket próbáltam találni, ahol a székely zászló főszerepben van. Később a 

zászló megjelenésének olyan színtereit kerestem, amelyek a tárgy megtermelésének, áruvá 

válásának, megvásárlásának, használatának kontextusait tárták fel. A terepmunka három fázisát 

a dolgozat végén lévő Mellékletben foglaltam össze. 

A terepmunka első nagyobb állomása a 2013. októberi Székelyek Nagy Menetelése és az arra 

való felkészülés, szervezés volt. A résztvevő megfigyelés során nemcsak magára a 

megmozduláson való részvételre fókuszáltam, hanem figyelemmel kísértem a 

sepsiszentgyörgyi esemény előzetes felkészülését is, kapcsolatba léptem több önkormányzati 

dolgozóval, a főszervező Székely Nemzeti Tanács több önkéntesével és tagjával, illetve az 

RDMSZ szervezésben részt vevő munkatársaival. A helyi kapcsolathálóm szélesítését az is 

lehetővé tette, hogy szülővárosomban kezdtem a terepmunkát, szüleim és barátaim kapcsolatai 

révén sokféle támogatóval, szervezővel tudtam kötetlenül beszélgetni az autonómiamozgalom 

társadalmi céljáról, magáról az eseményről, a zászló funkciójáról és a megélt tapasztalatokról. 

Mivel 2013-ban még viszonylag friss volt a kettős állampolgárságot lehetővé tevő könnyített 

honosítási törvény, több beszélgetésben a nemzeti mivolt és a székely–magyar – tehát egyfajta 

etnikai- és nemzeti kötődés – megtapasztalása újabb szituációkhoz kapcsolódott. Többek 

számára a magyar állampolgárság megszerzése felszabadító erejű volt, sokan érezték úgy, hogy 

a székelyföldi területi autonómia melletti kiállás esetleges (a román nemzetállam irányából 

érkező) veszélyeit valamelyest ellensúlyozza az intézményesült nemzeti hovatartozás. Az 

esemény eufóriája és tágabban az önmegmutatkozás lehetősége ebből a bizonyosságból és 

szimbolikus elfogadásból is származott, amit a magyar állampolgárság sokak számára jelentett. 
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A terepkutatás első, előkészítő fázisának fókuszát az identitás kérdése határozta meg. Ekkor a 

résztvevőket bizakodó, optimista jövőkép jellemezte. Ezt nagyban megerősítette a helyi és 

országos magyar nyelvű sajtó: a román hatósági intézkedések, a román politikai nyilatkozatok, 

a zászló és a rajta keresztül megtestesülő autonómiamozgalom a támogatókban azt a képet 

erősítette, hogy vezetőik alkalmasak a politikai harcokra, a közösség felsorakozik mögéjük, 

tagjai pedig ebben a szimbolikus küzdelemben képesek lesznek visszatérni a „hagyományos 

székely rendhez”, ahol „mindenki tudja a helyét”.44  

Ezt az elképzelt harcot a hagyományos székely rend visszaállításáért, amely során a székelység 

visszaszerzi „elvett jogait”, „elkobzott tulajdonát” és „megcsonkított önbecsülését”, a 

terepmunka során egyszerre emancipatorikus és erősen nacionalista színezetűként jellemeztem 

a terepnaplómban (Terepnapló 2014.09.28). A kötetlen beszélgetések, amelyeket különböző 

tüntetéseken folytattam, meggyőztek arról, hogy az identitásnak egy fontos aspektusa a 

„románokkal” való nemzeti versengés, amihez sokan a történelmi tudást hívták segítségül. A 

beszélgetések túlnyomó többsége tartalmazott valamilyen múltra utaló, történelmi adat-szerű 

mozzanatot, amelynek ismétlődően az volt a funkciója, hogy bizonyítsa, hogy a „székelység 

jogait” újra ki kell harcolni. Ezeknek az adatoknak, később többféle forrását megtaláltam, 

egyesek ezek közül általános tévhitek („az eltitkolt történelem részei”), mások elterjedt 

mítoszok, megint mások pedig különböző szakértői vélemények popularizálódott változatai 

voltak. Ezért munkámban végig arra törekedtem, hogy az egymásra reagáló diskurzusokat egy 

nagyobb viszonyrendszerben próbáljam megérteni, képes legyek érteni, hogy a beszélgető 

partnereim vagy interjúalanyaim mit miért, körülbelül honnan informálódva, milyen 

szakirodalmakra hivatkozva mondanak.45 

Ugyanebben az évben résztvevő megfigyelést végeztem több helyi kézműves vásáron, a Szent 

György Napokon, a csíksomlyói búcsún és később a kézdivásárhelyi Őszi Sokadalmon. 

 
44 A székely rend kapcsán lejegyzett megfigyeléseket a Terepnapló 2014.09.28-as bejegyzése tartalmazza. Ezt 
később a radikális jobboldali szubkultúra elemzésénél bontom ki részletesen. 
45 Mivel a kutatás kezdetén nem mozogtam otthonosan az underground történelmi munkák referenciái között, 
sokszor azzal kellett szembesülnöm, hogy nem értem az interjúalanyaim fejtegetéseit. Azt érzékeltem, hogy a 
székelység eredete, a székely hagyományok, a székely „nép” jelentősége a magyar és az európai történelemben 
megkerülhetetlen témakörök számukra, de sokszor olyan tudományos keretben vázolt vitákra, érvekre, 
történelmi mozzanatokra hivatkoztak, amiket nem ismertem, nem ismerek. A megértésben gátolt ugyanakkor a 
helyi beszélgetések megszokott módja is, amikor ugratásokkal, visszakérdezésekkel „teszteltek”, 
megkérdőjelezve a téma iránti elkötelezettségemet, szándékaimat, kompetenciáimat. Egyes hasonló esetek 
sikeresen zárultak és az interjúalanyaim készséggel magyarázták el a különböző történeti kérdések közötti 
összefüggéseket, máskor azonban megalázó helyzetekbe kerültem, amikor rámutattak a megértést gátló 
hiányosságaimra vagy a nememre visszavezethető „értetlenségre”, illetve elzárkóztak attól, hogy 
beszélgetőpartnerként kezeljenek. Később történészek segítettek abban, hogy ezeknek az érveknek, vitáknak a 
helyét megtaláljam a mai történeti populáris kultúrában, beazonosítva egyes könyveket vagy szövegeket, amikre 
az adott interjúalany hivatkoztak. 
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Felkerestem több üzletet és árusító helyet, ahol a zászlót forgalmazzák, és több gyártót is 

sikerült megtalálnom; felvettem a kapcsolatot a Csibész Alapítvánnyal is, továbbá több 

csíkszeredai, zászlókat és egyéb nemzeti tárgyakat forgalmazó szereplőt is sikerült bevonnom 

a kutatásba. Ebben az időszakban a zászló áru jellegének kérdései foglalkoztattak: milyen 

hálózatokat lehet beazonosítani a nemzeti tárgyak előállításában és terjesztésében, mennyire 

voltak aktívak ezek a hálózatok a zászló és egyéb, kézműves vagy éppen divatos termékek 

forgalmazása előtt is, mennyire tudtak rácsatlakozni a tüntetések és egyéb ellenállási formák 

nyomán megélénkülő keresletre. 

A terepmunka második fázisához 2015 nyarától értem. Ebben a szakaszban a legnagyobb 

segítségemre Győri Tamás antropológus műhelytanulmánya volt, amelyben a szerző 

összegyűjtötte és elemezte a szövege megírásáig a román és az (erdélyi) magyar sajtóban a 

székely zászlóról megjelent anyagokat (Győri 2015). A vizsgálatba 6 magyar és 7 román 

országos (vagy regionális) sajtóterméket és hírportált emelt be, és elkészítette a székely zászló 

körüli vitához („botrányokhoz”) kapcsolódó eseménytörténetet, amely a romániai magyar és 

román nyelvű írott sajtó híranyagára támaszkodott. Ezt a tanulmányt alapul véve terveztem meg 

a terepmunka második fázisát, majd strukturált interjúkat készítettem a vitában részt vevő 

politikai, civil vagy kulturális/tudományos szempontból fontos kulcsszereplőkkel. 

2015 nyarán részt vettem az Erdélyi Magyar Ifjak éves táborának néhány programján. 

Kollégámmal, Bazsalya Balázzsal megfigyelést végeztünk, fél-strukturált interjúkat 

készítettünk, és alkalmunk volt több társaságban is elvegyülve beszélgetni. Hólabda módszerrel 

több (kulturális vagy beszélgető blokkban fellépő) előadóval tudtunk interjúzni magáról a 

fesztiválról, a társadalmi és politikai kontextusról, az identitásról és a székely zászló 

funkciójáról. Azokhoz, akikhez volt kontaktunk, később elutaztunk – így jutottunk el 

Gyergyószentmiklósra, Gyergyóalfaluba, Gyergyócsomafalvára és Gyergyószárhegyre. 

Hasonló meggondolásból néztük végig a Csíksomlyón bemutatott „Csaba királyfi” című 

rockoperát augusztus 15-én. Mivel Csíkszerda központjából gyalog mentünk fel a műsornak 

helyet adó Kissomlyó és Nagysomlyó közötti nyeregbe, útközben több beszélgetést 

kezdeményeztünk a rendezvényre igyekvőkkel. Sajnos a rockopera szövegkönyvét később nem 

tudtam megszerezni, így az esemény és az előadás elemzése nem került bele a dolgozatba, 

annak ellenére, hogy az alkotásban a székely zászló központi látványelemként – ősi 

szimbólumként – jelent meg.  

Később a Hargita megyei Kőrispatakon voltam, majd augusztus 20-át, a közeli Énlakán 

töltöttem. Ezekre a településekre alapvetően egy-egy, az autonomista mozgalomban fontos 

vagy jelentősnek tűnő szereplővel való találkozásért utaztam, az utolsó két helyszín úgy került 
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a terepek közé, hogy mindkettő esetében a magyarországi turisták és a helyiek viszonyát is meg 

lehetett figyelni (abban a pár napban Kőrispatakon színjátszó fesztivál zajlott, magyarországi 

és erdélyi résztvevőkkel, Énlakát pedig évről évre több magyarországi turista látogatja, illetve 

az elnéptelenedő falu házait sokszor magyarországi intézmények, személyek vásárolják fel). 

Az intenzív terepmunkát Kézdivásárhelyen fejeztem be a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 

Mozgalom egyes tagjainak megkeresésével. 

A terepismeret elmélyítéséhez Győri Tamás kutatásából inspirálódva összegyűjtöttem a 

magyarországi magyar sajtó székely zászlóról szóló anyagait.46 Ezt kiegészítettem egyéb online 

anyagok tanulmányozásával, például követője lettem a Székelyek Világszövetsége facebook-

csoportjának. Onnan egyes beszélgetésfolyamokat beledolgoztam a munkámba, illettve többek 

között Dan Tanasă székelyföldi román aktivista blogjának írásait, a „zászlóbotrányokban” 

érintett egyes települések tanácsülési jegyzőkönyveit, peranyagokat, a Székely Nemzeti Párt 

(egyszemélyes vállalkozás) egyes anyagait, a Condeiul Ardelean román regionális nacionalista 

lap egyes cikkeit dolgoztam fel. Mindezeket a kritikai diksurzuselemzéssel elemeztem, majd 

építettem be a dolgozat vonatkozó fejezeteibe. 

2016 nyarán újra terepkutatást végeztem Székelyföldön, de ekkor már a zászló és a 

hétköznapiság kérdéskörét terveztem áttekinteni. Itt első körben fókuszcsoportos interjúkat 

szerveztem: Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson és Sepsiszentgyörgyön, ahova fiatal 

felnőtteket hívtam. Csíkszeredában öten (2 fiú, 3 lány), Gyergyószentmiklóson nyolcan (4 fiú, 

4 lány) vettek részt, Sepsiszentgyörgyön pedig heten (3 fiú, 4 lány) jöttek el a 18 és 26 év közötti 

korosztályból. Ugyancsak ebben az időszakban több személyes történetet gyűjtöttem a zászló 

használata kapcsán, és részt vettem a későbbiekben elemzett „székely esküvőn” is. 

Ahogy az összegző felsorolásból látszik, a terepmunka első időszakában leginkább a zászló 

változó és vitatott jelentésrétegei, a tárgy előállítása és forgalmazása volt fókuszban. Eddig 

leginkább a politikai botrányokkal, a mozgósítással, a politikai stratégiákkal találkoztam, és 

általában a zászló történetének különböző időszakait tekintettem át. A második szakaszban 

ehhez képest a különböző mezőkben működő, az autonómiamozgalmat hol alulról, hol 

intézményes szinten támogató kulcsszereplők – politikusok, oktatók, a civil szférában 

dolgozók, aktív támogatók – felkeresése került a középpontba. Végül a harmadik fázisban a 

személyes történeteket, a zászló domesztikálódásának és a banalizálódásának kérdéskörét 

jártam körül.  

 
46 Eredményeimet Az erőszak és az ellenségkép-képzés diszkurzív stratégiái és társadalmi gyakorlata, a 2016. 
május 18–19. között megszervezett Magyar Szociológia Társaság éves konferenciáján mutattam be. Az előadásom 
A székely zászló kapcsán alakuló ellenségképek a sajtó tükrében címet viselte. 
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VI. A székely zászló megalkotása és a hitelesség diskurzusai 

 

1. Bevezető 
 

A ma ismert kék-arany, napos-holdas székely zászló tervét 2004-ben fogadta el a Székely 

Nemzeti Tanács47 saját zászlójának, majd ez terjedt el és vált az egységes Székelyföld 

szimbólumává. A dolgozat első elemző fejezetében arra keresem a választ, hogy milyen 

ideológiai elemek játszottak szerepet a zászló megtervezésében. Ezt két irányból közelítem 

meg. Egyrészt azt fogom elemezni, hogy a kezdeményező helyi értelmiség hogyan használta 

fel társadalmi beágyazottságát és tekintélyét saját szimbólumának elfogadtatására. Másrészt 

azt, hogy a zászló elterjedése nyomán kialakuló szakmai viták alapján a helyi értelmiségi és 

politikai elit miképp definiálta Székelyföld lakosságát, határait és a székely identitást. 

A zászló tervét 2004-ben egy helyi értelmiségi, Sepsiszentgyörgy kulturális és politikai 

életének egyik ismert szereplője készítette el, aki a különböző levéltári forrásokat megvizsgálva 

és a történeti vonatkozásokat mérlegelve ezt a zászlótervet találta a legmegfelelőbbnek arra, 

hogy a székelyföldi autonómia-mozgalom és az azt képviselő SZNT hiteles jelképévé váljon. 

A tervek kidolgozásához Kónya a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Turul nevezetű 

közleményében megjelent, 1893-as tanulmányra alapozva fogott hozzá, amely az 1601-es 

goroszlói csatában zsákmányolt erdélyi hadi zászlókat mutatja be. Ezek között említenek és 

illusztrációval is megjelenítenek egy székely gyalogsági zászlót. Kónya Székely Mózes itt 

ábrázolt Z. M. monogramos lobogójából, egy kék és ezüstös-fehér harci zászlóból indult ki.  

A Kónya-féle szimbólum a szakfolyóiratokban és más, heraldikával foglalkozó anyagokban 

fellelhető székely zászlók egyfajta kombinációja lett. A megtervezés mozzanatában több 

tényező is szerepet játszott, ami később hangsúlyosan megjelent a zászló körüli tudományos 

vitában: például a székely gyalogsági zászló kódexbeli említésének és ábrázolásának korai 

időpontja, vagyis a mozgalom számára megjelölt „dicső történelmi múlt”. Másodsorban Kónya 

az egyetlen székely származású erdélyi fejedelem harci zászlójához tért vissza, Székely Mózes 

alakja így egyfajta identitásképző funkciót nyer. A dokumentált történelmi események, 

közösségi (hadi) hagyomány és a saját vezetők felidézése a hiteles közösségi történelmet hivatott 

hangsúlyozni. A régió elismertetésének kontextusában tehát a zászló megtervezése nemcsak a 

múlt kreatív használatának szemléletes példája, hanem a székely identitásépítés jelentős 

aktusának is tekinthető.  

 
47 Ld. bővebben a szervezet bemutatását A székely zászló az erdélyi magyar politikai mezőben című fejezetet. 



62 
 

A hagyományos szimbolikus elemeket kombináló új jelkép egyszerre jeleníti meg a 

székelységet mint önálló, saját történelemmel, vallással és az adott területen folyamatos 

szuverenitással rendelkező entitást, és utal a közösség történetiségére. A régió kulturális 

reprezentációjának egyik fontos stratégiája volt, hogy a zászló megkonstruálása eltakarja a 

székely székek közötti történeti törésvonalakat és különbségeket, és így alkalmassá válhat a 

székely egység, illetve etnikum megjelenítése. Ezek a történeti kérdések rávilágítanak arra, 

hogy miként hasznosítható a régió elismertetésének diskurzusában a történettudomány, 

valamint arra, hogy az identitáspolitika hogyan vesz részt a régió konstrukciójában a román és 

a magyar nemzetiesítő diskurzusokra reagálva. 

Ebben a részben azt fogom bemutatni, hogy milyen tudományos vagy tudományosnak szánt 

érvek alapján tervezték meg a székely zászlót, majd később milyen elhúzódó szakmai diskurzus 

bontakozott ki a zászló körül. Fontos megjegyezni, hogy tényleges, közös térben lefolytatott 

vita azért sem alakulhatott ki, mert az egyes heraldikusok és a mozgalomban résztvevők 

álláspontjai egymással párhuzamosan, újságcikkekben vagy nyilvános beszédekben elhangzó 

utalások szintjén jelentek meg, ismétlődtek és keringtek. A székely zászló elterjedésével egy 

időben több konkurens zászló is forgalomba került, ezek többsége a kék–arany jelkép 

továbbfejlesztett vagy heraldikai szempontból kijavított változata volt. Lényeges körülmény 

ugyanakkor az is, hogy a tervező 2008-ban bekövetkező halála miatt, a zászló 

popularizálásában csak a korai időszakban vehetett részt, és a későbbi perekre és a szakmai 

érvekre már értelemszerűen nem reagálhatott. A tudományos és tudományosnak vélt érvek 

főleg a lokális nyilvánosságban ütköztek meg egymással. Ezek a román történelemszemlélettel 

szemben fogalmazódtak meg, illeszkedve a székelység történetének diskurzusába.48 

A zászló körüli érvek fontosak az identitáspolitika és nemzetépítés egyes gyakorlatainak és a 

székelyföldi hagyományokkal kapcsolatos „dogmák” (tudományos egyértelműségek) 

megvilágításában. Például az a tudományos kérdés, hogy heraldikailag melyik a „helyes” 

megjelenítés, nemcsak önmagában, a szakmai mércének való megfelelés miatt lényeges, hanem 

egy jóval összetettebb és változó kontextusba ágyazódik. A zászlóhasználat miatt indított 

bírósági eljárások és azok indoklásai a zászlóról folyó viták részévé váltak. A román 

nyilvánosságban az elmarasztaló ítéleteket, hogy megkérdőjelezzék a zászló hitelességét 

 
48 A civilizációs diskurzusnak a mai székely identitáspolitikában az a funkciója, hogy a székelyföldi hagyományok 
és Székelyföld történetiségének hangsúlyozásával alátámassza a mai európai trendekhez igazított regionalizációs 
elképzeléseket, szembeállítva mindezt a román hatalom centralizációs és nemzetállami berendezkedésével. A 
középkorra visszavezethető történeti jelenlét, az unitárius felekezet és a közösség kulturális jellemzői ebben a 
civilizációs diskurzusban az őshonos csoport (ethnie) ismérveiként működnek, és mint ilyenek a nyugati kultúrák, 
etnikai csoportok, regionális közösségek jogaival kell rendelkezzenek, és őket is azok mércéjével kell mérni. 
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(„reklámzászló”, „rongy”, „történetietlen”, „kitalált szimbólum”), ezzel pedig magának a 

közösségnek a létét, kulturális-történeti jelentőségét, illetve az erre alapozott politikai céljait. 

A zászló hitelessége kapcsán megfogalmazott véleményekben két tudományfelfogás 

körvonalazódik. Míg az egyik a tudományos mező autonómiájából és a tudományos dogmák 

univerzális érvényességéből indul ki, a másik a (kisebbségi) közösségépítés diskurzusának 

része. Amíg az első számára a fókusz a kutatás tárgyára és annak relevanciájára irányul – 

például a zászló elemeinek történetére, előképeire, valamint heraldikai szabályok betartására –

, addig a második számára az a releváns, hogy a tudományos tudás mennyire járul hozzá a 

közösségépítéshez, és hogyan lehet az adott közösség szolgálatába állítani, illetve miként 

szolgálja a zászló az identitáspolitikai törekvéseket.  

A fejezet első felében ezt a két nézőpontot strukturális és történeti dimenzióból elemzem. A két 

nézőpont közül a másodikra teszem a hangsúlyt, mivel az a helyi viszonyokat jobban 

megvilágítja, ugyanakkor Székelyföld elismertetésének diskurzusához kapcsolódik. Ez a két 

tudományfogalom azonban összemosódik, amikor a zászló kérdése a helyi tudományos 

mezőből a politikai mezőbe kerül át. Amikor a zászló hitelességének kérdése a politikai 

nyilvánosságban, később pedig a bírósági tárgyalásokban kerül megvitatásra, akkor a 

szimbólum jelentései a veszélyeztetett közösség és régió elismertetéséért folytatott szimbolikus 

harc fele tolódnak el. 

A fejezetben két kulcsfogalommal dolgozom: Pierre Bourdieu „tudományos mező” (Bourdieu 

2009), valamint John Hutchinson „kulturális nacionalizmus” fogalmával (Hutchinson 1992). 

Ez utóbbi kapcsán abból a megállapításból indulok ki, hogy a nemzeti mozgalmakban olyan 

szereplők is részt vesznek az artikulációs folyamatban és mozgósítási tevékenységben, akik 

elsősorban nem politikusként működnek (Hutchinson 1992: 102–105). Ehelyett tudományos 

munkáik, írott műveik és a közösségben kivívott presztízsük révén fontos figurái („morális 

újítói” ld. Hutchinson 1992: 108) lesznek az identitáspolitikával összefonódó nemzeti vagy 

regionális mozgalomnak. 

Az is fontos kérdés, hogy a két tudomány-felfogás milyen szerepet játszott az etnikai alapon 

szerveződő tudástermelés intézményesítésében. Ezen belül itt elsősorban az autonómia-

mozgalom számára releváns tudományos kontextust vázolom fel, fókuszálva a zászlóval 

kapcsolatos pro és kontra érvekre és a régióépítés különböző aspektusaira: Székelyföld 

területének lehatárolására, a székely kultúra reprezentációjára és a régió kialakításában, 

működtetésében jelentőséggel bíró intézményekre. Ez a három aspektus itt a következőképpen 

jelenik meg: 1. Hol húzható meg a zászló által jelképezett terület határai, 2. Kit képvisel a zászló 

és milyen „aranykort”, eredet-narratívát idéz meg, 3. Milyen intézmények hivatottak dönteni a 
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régió szimbólumának hitelességéről. A fejezet második részében interjúk és a nyilvánosságban 

megjelent szövegek alapján rekonstruálom a székely zászló létrehozása, majd popularizálása 

körüli érveket, ami megmutatja a tudományos tudás felhasználásának motivációit, lehetőségeit 

a helyi szimbolikus politikában.  

 

2. Tudományos mező aktorai és diskurzusai 

 

A következő alfejezetnek a célja annak bemutatása, hogy az etnoregionális nemzetépítők 

hogyan vettek részt Székelyföld elismertetésének és az identitáspolitika artikulálásának 

folyamatában, illetve hogyan tette lehetővé a személyes pozíciójuk a székely zászló elfogadását 

és legitimációját. Ezt első sorban a helyi tudományos mező történeti aspektusainak 

felvázolásával és specifikus jellemzőinek ismertetésével mutatom be. 

Bourdieu tudományos mezőről alkotott elmélete egyfajta ideáltípust vázol fel, amelyben a 

tudományos mező, hasonlóan egyéb mezőkhöz, autonómiával rendelkezik és saját szelekciós 

mechanizmust működtet (ld. Bourdieu 2009). A tudományos mezőben egy elvont 

tudományeszmének, doxának megfelelően a különböző társadalmi, kulturális és gazdasági 

tőkéket tudományos elismerésre lehet váltani. A mező szabályainak megfelelően fogalmazódik 

meg a jó és a rossz tudós, illetve a fontos és érdektelen tudományos munka közötti különbség 

is.  

Pierre Bourdieu a tudományos mezőt a politikai mezőhöz hasonlóan olyan erőtérként határozza 

meg, amelyben az adott szereplők a megbecsülésért, pozíciókért, gazdasági tőkéért vagy 

befolyásért versengenek. A verseny legfőbb a tudományos legitimitás monopóliumának 

birtoklása. Ahogy azt Bourdieu több szövegében is bizonyítja, a tudományos mező egyik 

legjellemzőbb dinamikáját az a küzdelem adja, amely a tudomány koncepciójának és 

tartalmának meghatározásáért, a tudományos és laikus közötti határ ellenőrzéséért folyik, 

vagyis azért, hogy ki mondja meg, hogy mi számít egyáltalán tudománynak és mi nem. 

Ugyanakkor ennek a küzdelemnek az is tétje, hogy miként artikulálódnak az értelmiségi 

pozícióhoz köthető értékek és tekintély, mennyiben mozgósíthatóak és hozzáférhetőek a 

pozícióhoz szükséges erőforrások, valamint, hogy a tudományos tudás értékes vagy hasznos 

tudásként jelenjen meg a társadalomban (Bourdieu 2009: 11–12). 

A székely zászló megtervezése és elismertetése egy szűkebb tudományos közegben kezdődött. 

A később bemutatott kivitelezési hibák és maga a tervezés motivációja a helyi tudományos 

mező működésének logikája szerint váltott ki vitákat. A zászló hitelessége körüli szakmai 

kérdések és az intézmények által megjelenített tudományos autoritás, mint látni fogjuk, nem az 
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autonóm romániai magyar tudományos mező sajátos logikájából, hanem a történetileg alakult 

kényszerhelyzetek összjátékából fakadnak. A zászló körüli vitákból jól látszik, hogy a 

tudományos presztízs és autoritás forrása a közösségi elismerés, ezért a zászló hitelességének 

az eldöntéséért a tudományos mezőben elismert aktorok versenyeznek a közösség által elismert 

aktorokkal.  

Ennek a kifordított helyzetnek a megértésére a már említett John Hutchinson elméleti keretét 

használom. A Hutchinson által elemzett nemzeti mozgalmak kulturális innovátorai, értelmiségi 

szereplői a különböző szakmai mezőben elért elismertségüket használják a politikai 

aktivitásukban (ld. Hutchinson 1992, 2002). John Hutchnison szerint a helyi történészek, 

művészek, filológusok, oktatók, újságírók, vallási és társadalmi reformerek dolgozzák ki a 

közösség egyedi karakterét, és az ő munkájuk nyomán popularizálódnak szélesebb társadalmi 

mozgósításra is alkalmas jelszavak, mítoszok és ideológiák (Hutchinson 2002). Bourdieu 

hasonlóan érvel a régiók reprezentációja és elismertetése kapcsán, miszerint ebben a 

konstrukciós folyamatban a földrajztudósoktól a szociológusokig, a történészektől a 

nyelvészekig vesznek részt szereplők a saját tudományuk nevében.  

Eltérően a politikai szereplők stratégiáitól, az etnoregionalista értelmiségiek – Hutchinson 

fogalmával kultúrnacionalisták –, olyan ideológusokként működnek, akik célja az etnikai 

kötődések felelevenítése és megerősítése. Ez az értelmiségi réteg a könyvein, újságcikkein, 

szakértelmén keresztül alakítja a közösség kulturális karakterének és múltjának diskurzusait, 

fogalmazza meg a politikai céljait, illetve azokat a kihívásokat, amellyel a közösségnek szembe 

kell néznie. A közösségi célok artikulálására az értelmiség sajátos, a közjónak alávetett 

tudományfelfogást alakított ki magának (ld. Hutchinson 1992: 109): tehát meghatározta, hogy 

milyen az a tudomány, ami a közösség szolgálatába állítható, illetve milyen az, ami veszélyt 

jelent a közösségi kohézióra és a közjóra. A romániai magyar értelmiség egy része hasonló 

feladatokat teljesít: a közoktatás, civil szféra, a kultúra megszervezése és működtetése során a 

közösséget érintő kérdéseket tematizálják. A következőkben amellett érvelek, hogy mindez 

történetileg is meghatározta a tudományos mező működésének logikáját, ami legitimálta a 

tudomány hasznosságának, használhatóságának mércéit. 

A tudományos mező működési mechanizmusait érdemes történeti keretbe helyezve vizsgálni, 

mivel azok a két világháború közötti viszonyokra vezethetők vissza (ld. Egry 2016). Az önálló 

erdélyi magyar tudományos mező alapvetően egyidős a kisebbségi magyar közösséggel. A 

magyar állami struktúrákból való kiszakadás időpontjától (1918–1920) kezdődően a magyar 

nyelvű intézmények fenntartásának és működtetésének válságos időszaka a helyi értelmiségi 

csoportok szerepét is felértékelte. A válsághelyzetre adott válaszok közül a legelfogadottabb a 
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népszolgálati éthosz49 vagy habitus lett (Bárdi–Filep–Lőrincz D. 2015). Lőrincz D. József a 

népszolgálat fogalmának gyökereit vizsgálva hangsúlyozza, hogy a közös érdekek és a közös 

szervezetek által létrehozni kívánt etnikai szövetség (a fogalom kapcsán ld. Eriksen 2008: 65) 

aktívabb részvételt várt el a közösség tagjaitól. Az etnikai szövetség funkciója tehát nem merült 

ki a politikai szerepvállalásban, hanem helyettesítenie kellett a magyar állami struktúrát is. A 

szabadság, a jog és az egyenlőség elvei másodlagossá váltak, ez a politikai beszédmód pedig 

az elköteleződést és a közösség érdekeinek elsődlegességét hangsúlyozta a tagjai felé (Lőrincz 

D. 2015: 288-289, továbbá Egry 2015). A kisebbségi pozíció két fontos stratégiát követett, 

egyrészt az etnikai, vallási és területi konfliktusok meghaladását, áthidalását (ld. például a 

transzilvanizmus eszméjét) célozta, másrészt saját szerepére mint egyfajta „isteni küldetést 

beteljesítő” szerepre tekintett. (Lőrincz D. 2015: 288-289) 

John Hutchinson morális újítóknak nevezi az értelmiség azon részét, akik különböző társadalmi 

válságokra reagálva a nemzeti, közösségi kötődés újradefiniálásával, megújításával próbálják 

elősegíteni a társadalmi problémák megoldását (1992). Szerepük nem elsősorban politikai, 

hanem a kultúra és hagyományok nyelvén megfogalmazott, értelmiségi szerep. Hutchinson 

azért nevezi őket morális újítóknak, mert tevékenységük nem a politikai hatalom 

megszilárdítására irányul, hanem az erkölcsi és nemzeti értékeken keresztül a közösség 

megszervezésére, „nevelésére”, „modernizálásra” és „civilizálásra” (Hutchinson 1992: 106). 

Ahogy Hutchinson fogalmaz: „a kultúrnacionalistákat úgy kell felfogni, mint morális újítókat, 

akik válságok idején, amikor a társadalom tradicionalista és modernista csoportokra válik szét, 

új identitásmátrixokat hoznak létre, és a kollektív cselekvés új útjait jelölik ki” (Hutchinson 

1992:108). A morális újítók tevékenysége és hangja azokban az időszakokban erősödik fel, 

amikor a közösségi kötődést és a kohéziót külső tényezők veszélyeztetik. A külső tényezők 

között egyaránt lehetnek természeti katasztrófák vagy pusztító éhínségek, társadalmi vagy 

gazdasági válságok, deklasszálódástól vagy a társadalmi rend megbomlásától való félelem.  

Az erdélyi magyar viszonyrendszerek között többféle válságot tudunk beazonosítani, amelyek 

sokszor elhúzódó folyamatként írhatók le: 1. Az Erdélyben élő magyarok társadalmi pozíciói 

az impériumváltástól strukturálisan változott meg: az új állami adminisztráció vezető 

pozícióiból kiszorultak, a felsőfokú végzettségűek aránya lecsökkent, a mezőgazdaságban 

foglalkoztatottak aránya nőtt, a városi magyar polgárság számaránya drasztikusan csökkent stb. 

 
49 Oláh Sándor szerint „az erdélyi közéleti diskurzusokban markánsan jelentkező népszolgálati eszmetartalmak” 
(...) „jelentős társadalmi (értelmiségi, hivatalnoki) csoportok esetében, a társadalmi közéleti cselekvés 
mozgatórugóit, motivációit adták” (2015: 72). Ezek „értelmezési kereteket, fogalmakat, eszközöket jelentettek a 
társadalom-konstrukciókban, a társadalomról való beszédben, a társadalmi kölcsönviszonyok értelmezésében, 
illetve az elképzelt társadalmi viszonyok megvilágítására tett erőfeszítésekben” (Oláh 2015: 72). 
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Ezzel párhuzamosan az erdélyi magyarok demográfiai mutatói, pozícióik folyamatosan 

romlottak (ld. Csata 2017) 2. A romániai magyar intézményrendszer fenntartása és 

újjászervezése problémássá vált a román nemzetiesítő hatalom kibontakozásával, majd a 

második világháború után az egyházi struktúra, az etnokulturális nyilvánosság, gazdasági és 

egyéb társadalmi szervezetek felszámolása nyomán. (ld. Bárdi 2013) 3. A sokszínű és a 

heterogén erdélyi magyar közösség intézményrendszerének átstrukturálása a kisebbségi 

közösségépítést a kulturális mező felé sodorta (ld. Miklós 2015). A közösség igényei a 

kisebbségi identitáspolitikai keretben fogalmazódtak meg. 4. Ez az identitáspolitikai keret a 

rendszerváltással sem szűnt meg, a magyar nyelvű intézmények létrehozása, fenntartása a 

legfontosabb politikai cél maradt.50 

A közösség strukturális problémáinak identitáspolitikai keretezése tehát egyszerre történeti 

jelenség és újratermelődő társadalmi gyakorlat a romániai magyar nyilvánosságban. Hasonlóan 

ahhoz, ahogy az intézmények fenntartásának explicit célja az etnikai szocializáció, a romániai 

magyar tudományosság célja is kettős maradt: egyrészt lépést tartani a tágabb tudományos 

mezővel, másrészt megfelelni annak az elvárásnak, hogy saját eszközeivel részt vegyen az 

etnikai közösség működtetésében. 

Az intézmények helyzete és a tudástermelés már a 20. század elején is kiemelt politikai és 

társadalmi kérdés volt, és a későbbiekben is az maradt.51 Mivel ennek részletes bemutatására és 

elemzésére itt nincs lehetőség, ezért a magyar nyelvű tudományos mező autonómiájának 

visszaszorulását a különböző szakirodalmi fogódzók alapján (ld. Novák–Tóth-Bartos–Kelemen 

2013, Boér–Gagyi 2005, Gagyi 1997) az átláthatóság érdekében öt mozzanatra szűkítem. Ezek 

időben nem egymás után következtek, hanem sokszor egymással összefonódva, egymást 

kiegészítve érvényesültek: az ideológiai és politikai irányelvek fokozódó kényszere; az 

intézmény- és a finanszírozási rendszer gyökeres átalakítása; a folyamatos forráshiány; a román 

nemzetiesítő és homogenizáló hatalom és végül a kompromisszumok kényszere és a 

megfélemlítések a legfontosabb komponensei ennek a folyamatnak. A második világháború 

utáni központosított totalitárius rendszer kiépítése során a tudományos mező csak autonómiáját 

elvesztve tudott fennmaradni.  

 
50 A kilencvenes évek társadalmi átrendeződésében (Bolyai Egyetem, Brassai Líceum, Bolyai Líceum ügye) az 
oktatási intézmények fennmaradása számított az egyik legfontosabb erdélyi magyar problémának. Az RMDSZ az 
elmúlt években a vásárhelyi katolikus iskola létrehozása és a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti 
Egyetem beolvasztására kapcsán szervezte meg a legnagyobb tömeget mozgósító akciót. 
51 A tudományos termelés és az oktatás intézményeinek társadalmi pozíciója és az államszocialista átalakítások, 
majd a posztszocialista átmenet kapcsán ld. Brubaker et. al, 2011: 128–142, 152–157. 
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Ez hangsúlyozottan érvényes volt a magyar nyelvű, kisebbségi oktatás- és tudós-utánpótlásra 

is.52 Ebben az almezőben tudta átmenteni és újradefiniálni szerepét a székelyföldi magyar 

értelmiség is, bekapcsolódva azokba a politikai és adminisztratív feladatokba, amelyeket előírt 

számukra a központi hatalom (ld. Gagyi 1997). A kompromisszum itt azt jelentette, hogy 

amennyiben a magyar értelmiség és tudós közösségek többé-kevésbé eleget tettek a 

központosító hatalom elvárásainak, megmaradhattak szakembernek vagy helyi értelmiséginek. 

A méltatlannak ítélt szerep és a tudományos autonómia hiánya kiemelte a morális újító szerepet, 

ami a rendszerváltás után, az etnikai határvonalak felerősítésével továbbra is hangsúlyos 

maradt. 

 

3. A moralitás diskurzusai 
 

Az 1968 utáni társadalomszervezés a székelyföldi adminisztratív és politikai pozíciókat is 

erősen befolyásolta. Az első időszakra, a 60-as és a 70-es évekre még jellemző volt, hogy a 

döntéshozói pozíciókat Székelyföldön is szakképzett személyekkel töltötték fel– kalkulálva az 

osztályhovatartozás arányaival is. Idővel azonban a helyi szakképzett értelmiségi csoportok 

fokozatosan kiszorultak a helyi vezetői pozíciókból (ld. Oláh 1998, Biró A. 1998). Ők voltak 

az elsődleges vesztesei az állami és pártszerkezet Ceaușescuhoz kötődő átalakításának, amely 

során – ráadásul központi döntés alapján – a helyi magas tisztségeket gyakran más régióból 

származó káderekkel töltötték fel (Lazăr 2000). A helyi magyar szakértelmiségi réteg ebben az 

időszakban különböző, úgymond „láthatatlan” pozíciókban próbálta meghúzni magát. A 

rendszerváltás után a társadalomszerkezet korábbi átalakításának vesztesei, társadalmi 

tőkéjüket és hitelességüket felhasználva politikailag újra aktívvá váltak, miután a román nyelvű, 

magas beosztású vezetők, értelmiségiek nagy számban hagyták el Székelyföldet,53 vagy civil, 

illetve egyházi szervezetekbe húzódtak vissza, részben átmentve befolyásukat.  

A régi-új adminisztratív-politikai elit, stratégiáit és politikai módszereit tekintve, azonban 

óvatos maradt, és a hatalmi központ által diktált strukturális változásokat nagyfokú 

 
52 Demeter Csanád tanulmánya azokat a folyamatokat foglalja össze (Demeter 2014), amelyek a kisebbségi oktatás 
szempontjából strukturális keretet biztosítottak az értelmiség utánpótlásának. A szövegben vizsgált, az 1960-tól a 
rendszerváltásig terjedő időszakban a törvények és politikai irányelvek mentén veszi sorra, hogyan alakult a 
magyar oktatás Székelyföldön a líceumok, szaklíceumok és szakiskolák szempontjából. Ezt a folyamatot a szerző 
két időszakra bontja: a „remény időszakában” (a hatvanas évek közepétől egészen az 1973-as oktatási törvényig) 
az anyanyelvű oktatás a kisebbségi diákok számára elérhetővé vált, a törvények átmeneti engedményeket tettek a 
nemzetiségi nyelvű líceumok és nemzetiségi osztályok alakítására. Ez azonban a nyolcvanas évek közepére 
átalakult, egyre nehezebb lett engedélyeztetni magyar osztályok indítását, és egyre több nemzetiségi nyelven 
oktató iskolát szüntettek meg.) 
53 A székelyföldi népességmozgásokról, elitcseréről és ezek eltérő interpretációiról ld. bővebben Lazăr 2000. 
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kompromisszummal próbálta meg kezelni. Ennek a régi-új elitnek az ellenzékeként az az 

értelmiségi kör lépett fel, amely a saját szerepét morális újítóként a közösség identitásának 

artikulálásában, a közösség nemzeti elvek mentén való megszervezésében látta. Ez a réteg a 

szimbolikus tőkéjét a rendszerváltás után a kulturális intézmények újraszervezésére használta 

fel: képviselői iskolaigazgatók, múzeum- és színházigazgatók lettek, a kultúráért, a 

hagyományok ápolásáért és köznevelésért felelős pozíciókat vállaltak. Mivel szimbolikus 

tőkéjüket lokális elismertségük és hitelességük biztosította, a nemzet, kisebbség és a 

magyarság/székelység szimbolikus ügyeinek megkerülhetetlen képviselői lettek.  

Ez a székelyföldi elit gyakran a két világháború közötti modellekhez nyúlt vissza, megtöltve 

tartalommal az újra felfedezett népszolgálatiságot. Tudásukat és társadalomszervező 

szándékaikat az általuk elképzelt közjó alapján próbálták érvényre juttatni.54 A helyi 

társadalomszervezés kulcspozícióiból azonban fokozatosan ismét kiszorultak, mivel ezt a 

szerepet az RMDSZ beágyazódásával és a helyi hatalmi játszmák eredményeképpen egyre 

inkább a rendszerváltás gazdasági folyamatait és a demokratikus rendszer kiépülését átlátó, 

gyakorlatiasabb politikusi réteg vette át. A társadalomszervezés viszont idővel az RMDSZ-en 

belül is háttérbe szorult (ld. Kiss–Barna–Székely 2013: 20–21), a forrásszerzés és pártpolitika 

javára. Mivel a társadalomszervezésre való igény továbbra is jelen volt, erre a növekvő hiányra 

az RMDSZ ellenzékeként fellépő szervezet próbált választ adni.  

A civil kezdeményezésként megalakuló Székely Nemzeti Tanács ennek az elit diskurzusnak az 

intézményesítésére jött létre. Célja az volt, hogy egy szervezetben fogja össze a területi 

autonómiát támogató, az államszocialista rendszerrel szembehelyezkedő, ugyanakkor magas 

bizalmi tőkével rendelkező – székelyföldi vagy Székelyföldön szocializálódott – 

értelmiségieket. Mivel az SZNT létrehozói és vezetői a székelyföldi autonómiát az etnikai 

közösség elképzelése mentén kívánták megvalósítani, különösen nagy fontosságot 

tulajdonítottak a székely szimbólumok autonómia-mozgalomba való beemelésének.  

Ez a történetileg kialakult strukturális környezet ágyazott meg a székely zászló 

megtervezésének. A tervező, Kónya Ádám 1935-ben született Brassóban,55 tanulmányait 

Sepsiszentgyörgyön majd Kolozsváron folytatta. A földrajz-földtan szak elvégzése után 

Sepsiszentgyörgyre visszatérve általános iskolai, majd líceumi tanárként és szakközépiskolai 

oktatóként tevékenykedett. 1962–1972 között a Pionírház természetjáró körét vezette, 1972–

 
54 A bölcsek tanácsa metaforát egy sepsiszentgyörgyi újságíró használta erre az elit rétegre (Terepnapló 
2014.12.20) 
55Ld. a Székely Nemzeti Múzeum honlapját: http://www.sznm.ro/acta2011/725_744_konya.pdf letöltve 
2017.05.13 
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1976 között a Művészeti Népiskola igazgatója volt, majd elbocsájtása után 12 évig 

szakmunkásképzőben tanított.  

Helyi ismertsége és elkötelezettsége lehetővé tette, hogy a rendszerváltás után is a város 

etnokulturális múltjának és hagyományainak felelevenítésén dolgozzon.56 A székely 

identitáspolitika egyik fontos intézménye, a Székely Nemzeti Múzeum élére került, 1992-től 

pedig városi tanácsos és a helyi műemlékvédelem egyik kulcsfigurája lett. Célkitűzései között 

szerepelt a sepsiszentgyörgyi terek, utcák és intézmények átnevezése, ezen keresztül a 

magyar/székely jelleg erősítése. Kónya Ádám pályája és életútja a helyi strukturális 

viszonyokat, leginkább a rendszerváltás utáni időszak intézményi kiépülésének 

ellentmondásosságait is leképezi. A humán erőforrás és gazdasági tőke hiánya a 

munkamegosztást olyan módon befolyásolta, hogy megerősítette, támogatta a helyi értelmiség 

szerephalmozását, főleg azokban az esetekben, amikor az a közösség emlékeinek, történetének, 

néprajzi, földrajzi vagy egyéb aspektusainak kutatására, publikálására vállalkozott.57 

A Székely Nemzeti Tanács 2003-as alakulásakor az akkori vezetőség elkötelezte magát a 

székelyföldi területi autonómia mellett. Az SZNT az adminisztratív struktúra átszervezése, a 

két világháború közötti minták felelevenítése mellett az autonómia eszméjének popularizálását 

is célul tűzte ki. A zászló és címer kérdése már a szervezet létrehozása során felmerült, Kónya 

pedig – mint egykori múzeumigazgató és a helytörténeti kérdésekben jártas személy – magára 

vállalta, hogy az SZNT számára elkészíti a legmegfelelőbb zászlót, ami az önkormányzatiság 

hagyományait és a székelység őslakos státusát is jelképezi majd (ld. Izsák 2010). Habár a zászló 

tervét több szakmai kritika is érte, a Kónya Ádám személyét övező elismerés és tisztelet az 

általa rajzolt tervekre is kiterjedt, így az SZNT 2004. január 17-i ülésen elfogadták az SZNT 

zászlójának a ma ismert székely zászlót. Ezt a jelképet azonban később sokan vitatták, 

megkérdőjelezve Kónya szakértelmét. A kritikák alapját főleg az képezte, hogy a tervezés során 

valóban nem tartotta magát a heraldika szabályaihoz. 

 
56 Sylvester Lajos egykori színházigazgató ezt az időszakot a következőképpen eleveníti fel: „A legemlékezetesebb 
mozzanatok egyike a ’89-es fordulat, az »átkos« sírját ásó napok egyikén esett meg. Akkori legelső tennivalóink 
között a nyelvünkből a törvény éles pengéjével kimetszett település- és intézménynevek visszaműtése és új nevek 
adományozása volt.” (Sylvester 2005.) 
57 Ezt a pozíciót a Kónyára emlékező nekrológban egyik kortársa a következőképpen fogalmazta meg: „Sokáig 
azt hittük, hogy mindenki Ádi Bácsija, Kónya Ádám tanár úr csak a miénk, a magyaroké, szakadatlan, egy egész 
életet átfogó magyar nemzetépítő munkássága predesztinálta őt erre a státusra. (…) nem volt – nem lehetett – 
olyan helytörténeti, történeti, néprajzi, művészettörténeti, kultúrhistóriai, művelődéstörténeti téma, s nem volt 
olyan, a tudományokban, művészetekben, nemzetépítésben értéket teremtő személyiség, forradalmár, ellenálló, 
akiről Kónya Ádám egy papírfecnire felírt néhány eligazító szóból ne rögtönzött volna sodró ívű, a hallgatóságot 
magával ragadó előadást, s a témát ne tudta volna írásban is kibontani lapban, könyvben, egyéb kiadványban. 
(…) Távoztával pillanatnyilag szellemi napfogyatkozás sötétjének érzése szakadt ránk. De életművét, emberi 
példáját, tudását nem kormozott üvegen keresztül nézzük, hanem tanítványaiba, barátaiba és híveibe táplált 
nemzetépítő munkásságának fényességét látjuk és érezzük.” (Sylvester 2008c)  
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Az elfogadott székely zászló. 

 

4. A székely zászló körüli viták 

  

2004. január 17-e a helyi köztudatba a székely zászló születésnapjaként vonult be.58 A gyűlés a 

székely identitáspolitika és a régió elismertetésének szempontjából azért is meghatározó, mert 

nemcsak a zászló tervét, de a Székelyföld Autonómia Statútumának tervezetének 

továbbfejlesztett változatát is elfogadták. 

A zászlótervezetek kapcsán később kritikai észrevételek is megfogalmazódtak. A Kónya-féle 

zászlót elkezdték ugyan használni szélesebb körben is, de több zászló- és címertani szakértő, 

illetve rájuk hivatkozva a rivális politikai erő megkérdőjelezte a szimbólum hitelességét. 

Közben az autonómiatüntetéseken az SZNT tagjai ingyen terjesztették, és később, a sorozatos 

büntetések nyomán egész Erdélyben megnőtt rá a kereslet. Ebben a folyamatban tehát a 

heraldikai megfontolásokat felülírták a politikai célok.  

Az erős kritikát megfogalmazó szakemberek javaslata is idomult ezekhez a célokhoz, 

amennyiben a tervezési hibák kijavítására azt a sajátos áthidaló megoldást javasolták, hogy a 

köztereken és középületekre felhúzott zászlók elhasználódásával a címertani szempontból 

helyes zászlók kerüljenek ki. A zászlók fokozatos lecserélésével így a heraldikai hibák is 

konfliktus nélkül eltűnnének. 

 
58 A terepmunka során részt vettem egy erdészeknek rendezett vacsorán, ahol a zászló és általában a székelység 
eredetéről is beszélgettünk. Az egyik erdész a zászló elfogadásának napjára a lobogó születésnapjaként 
hivatkozott, amit minden évben a baráti körével szilvapálinkával ünnepelnek meg. (Terepnapló 2014.12.14.) 
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A heraldikai szempontból „helyes” zászló bemutatása. Forrás: 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/84704-modositana-a-szekely-zaszlon-az-ismert-sepsiszentgyorgyi-

heraldikus (letöltve 2018.09.19.) 

 

A székely zászló körül kibontakozó viták általában ugyanazokkal az érvekkel és ugyanannak a 

közönségnek (értelmiségiek, politikusok) a bevonásával folytak, mint a régió elismertetését 

célzó identitáspolitikai kérdések. Ezeknek a vitáknak az egyik meghatározó paradoxona, hogy 

azok a román hatalomhoz való viszony mentén, mégis a román nyilvánosság teljes mellőzésével 

zajlanak. A vitákban kizárólag magyar heraldikusok, politikusok és az etnoregionalista 

értelmiség foglalnak állást.  

A megfogalmazott érvek általában játékba hozzák a kulturális különbözőségről szóló 

diskurzusokat, többek között a székelység kiváltságainak, különleges státuszának 

hagyományát. Ebben megjelentek azok a reprezentációk is, amelyek szerint „a románok” a 

történelem során alárendelt pozícióban voltak a „magyarokhoz” (valójában a magyar 

nemességhez) és a székelyekhez képest, aminek emléke a kissebségi helyzet ellenére is tovább 

élt. Ez a szimbolikus fölény alapvetően kizárja, hogy a „magyar” történelemről való vitában a 

„román” megszólalók is megjelenhessenek vagy hitelesen érvelhessenek: 

 
„Erdélyben mindig a magyarok mutattak példát, felépítették Erdélyt, amibe beleültek a románok. (...) A zászló 

kérdése a székelyek dolga, egymás között kell megegyezniük, mert a román szakemberekre és az Országos 

Zászlóbizottságra nem lehet ilyen horderejű kérdéseket rábízni. Ezt a csatát maguknak kell megvívni, aztán 

elismertetni Bukarestben. Ezt civilizált vitával, érvekkel meg lehet alapozni, de ha ebbe is beleszólnak fentről, 

káosz lesz belőle és megint mi húzzuk a rövidebbet” (F09) 
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„elmaradtak a hangos, alpári kommentárok, amelyek korábban megszokottak voltak. Ne legyenek illúzióink, ez 

nem jelent lényeges változást a román politikai elit gondolkodásában. Csak megtanulják lassan, hogy milyen 

megnyilvánulásokkal ártanak az országnak és a román közhatóságoknak. Civilizálódik Románia, civilizálódik a 

román politikai élet, de csak a felszínen. (...) Az alapot letettük. Hogy mit építünk rá, a jövő kihívása. Az érdekünk 

az, hogy bukaresti befolyástól független legyen az erdélyi magyar nemzeti közösség jövőképe.” (interjú Izsák 

Balázzsal, ld. Kecskés 2019) 

A történeti példák a jelenkori viszonyokban megnyilvánuló egyenlőtlen hatalmi helyzetet 

próbálják ellensúlyozni a múltbéli kulturális, gazdasági és társadalmi aszimmetriák 

felidézésével. Céljuk az ellenfél szimbolikus legyőzése59, a székely közösség elképzelt 

fölényének helyreállítása.  

 
„A történelemről kellene először tárgyalni! Azt, hogy ki meddig, honnan, hogy a római jog alapján kinek mihez 

van joga, volt joga odaítélni, nem oda ítélni. Ezeket kellene. Kultúra-szimbolika. Nem tűnt fel magának, hogy 

létezik egy rovás? Ami kezd a kultúránk, modern kori kultúránk része lenni? Csak a székely zászló? A rovásírás, 

na, ugyanott vagyunk! Azt is próbálom művelni, azt is vállalni kell, az is egy szimbólum-rendszer. Mély 

szimbólum-rendszer, a legősibb szimbólum-rendszer és ezért a legősibb írás is. Az biztos, hogy a magyarság ilyen 

ősi írással rendelkezik, és fennmaradt, azt nem jelentheti, hogy analfabéta nemzet volt. Az kizárt dolog! Azt inkább 

jelentheti, hogy a latin-betűs írást későbbre tanulták meg, mint a rovást, és lehet, hogy ezért olvasták később, mint 

a latin bibliát. Későbbre tanulták meg a latin-betűs írást, én ezt jobban elképzelem.” (F13) 

 

„Székelyföldön ragaszkodtunk ahhoz, hogy a régi címereket hozzuk vissza és fogadjuk el. 89 után nyílt meg ez a 

lehetőség. Háromszék az élen jár, tehát itt a háromszéki településeknek 60-70%-nak az Országos Heraldikai 

Bizottság által is elfogadott címere van. (...) Nyilván mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy a régi címert fogadjuk el, hogy 

ki mennyire érzi ezt magáénak, vitatható. Mi magunkénak érezzük és ez a fontos.” (F29) 

 

Az egyenlőtlen viszonyok újra és újra az erdélyi magyar tudományos kérdések fókuszába 

kerülnek (ld. például Kiss 2015). A hatalmi aszimmetriák leírása, elemzése alapvető, magától 

értetődő kiindulópont (doxa) ebben a mezőben, és az ehhez való viszony és ugyanennek a 

kérdésnek az új, mély vagy más szemszögből történő megvilágítása az, ami a nyilvánosságban 

elismert tudományos tőkét biztosítja. Tehát az ellenőrizhető, tudományos módszerekkel végzett 

és mérhető tudás a jó (kisebbségi) társadalomhoz, a „kisebbségi” közpolitikai tervezéshez járul 

 
59 Csak egy pár újsághír címével szeretném szemléltetni azokat a toposzokat, amelyek az erdélyi magyar sajtóban 
gyakran megjelennek, és amelyek a román nemzetépítő, identitásépítő diskurzusokkal folytatott elképzelt 
párbeszéd részét alkotják. Például „Így hamisították a román történelmet a kommunista korszak filmrendezői” 
(S.I. 2015), „Miért vonakodnak a román törvényhozók visszaadni a levéltári anyagot az egyháznak?” (Kertész 
2013), „Piramis hazugságból” (Czegő 2017) „Székely zászló alatt Románia?! Történelemhamisítás vagy 
félretájékoztatás” (Háromszék 2017), „Tiszta Romániát! - Magyartalanítási törekvések” (Háromszék 2017).  
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hozzá (Kiss 2015: 30 – 31). A székely zászló körüli viták célja az volt, hogy megalapozzák a 

zászló legitimitását és szimbolikus pozícióját: a jelkép ezek szerint nemcsak az etnikai közösség 

és az etnoregionális törekvések megtestesülése, hanem a régió fölötti dominancia évszázados 

bizonyítéka.  

 

4. 1. Tervezési hiányosságok és problémák 

 

A tervek elfogadásában, ahogy fentebb láthattuk, nagy szerepe volt Kónya Ádám társadalmi 

tőkéjének, közösségi beágyazottságának. Kónya a zászló színei és szimbólumai – a nap és hold 

– kiválasztásánál a helytörténeti és a szakirodalmi anyagokból dolgozott, de munkájában 

személyes invenciója is megnyilvánult. Közismert, hogy a 15. századtól kezdve egyes 

székelyföldi templomokban (például Székelyderzsen vagy Bögözön) a freskókon, záróköveken 

vagy gyámköveken megjelent a hagyományos székely címernek tartott ábrázolás: a koronát, 

szívet és levágott medvefejet átszúró kard és kétoldalt a holdsarló, valamint a hatágú csillag. 

Ezek a jelképek már a 16–17. századi hadi zászlókon, valamint a székely rendi nemzet (natio) 

17. századtól használt pecsétjein is megjelentek. Ezért esett Kónya választása egy 17. századi 

gyalogsági zászló és a szintén 17. századi Székely Mózes zászlójának elemeire. Az erdélyi 

fejedelemség korához való visszanyúlás sem véletlen. A magyar történeti tudatban ez az 

időszak Erdély aranykoraként szerepel, amikor Erdély saját „államisággal” bírt. Kónya ezzel a 

választással a klasszikus – a romániai magyar értelmiség körében elterjedt – Erdély-képhez 

fűződő asszociációkra épít, amelyben az önálló Erdély a tolerancia, a békés együttélés 

területeként mitizálódik (Egry 2010).  

A színválasztás kapcsán a rekonstruált történetekből kiderül60, hogy Kónya miért utasította el a 

vörös-fekete színkombinációt. Habár a vörös-fekete zászlót már a rendszerváltás előtt is 

használták fontosabb ünnepekkor, Kónya két indokot hozott fel ez ellen. A vörös-fekete szerinte 

összeforrott a kommunista diktatúra ideológiájával és az 1952–1960 között fennálló Magyar 

Autonóm Tartomány berendezkedésével (ld. Bottoni 2008: 135–206), ami szerinte az 

önkormányzatiság hagyományának hatalmi kiüresítését hozta. Másrészt később, Hargita megye 

létrehozásakor ezt a zászlót és színkombinációt kisajátították a megye székely székei közötti 

törésvonalak, rivalizálások elfedésére, tehát szimbólumként részt vett a „hargitaiság” 

konstrukciójában (a „hargitaiság” kapcsán ld. Bodó–Biró 1991). A vörös-fekete ezért nem 

alkalmas a székelység, csak a csíki székelyek, a hargitaiak képviseletére. 

 
60 Ld. a következő interjúkat: F01, F09, F11, illetve a terepnapló vonatkozó részét: 2013.09.05, 2013.09.21. 
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Az egyik címertan-szakértővel készült interjú pontosabb képet ad a zászló megtervezése körüli 

szakmai csúsztatásokról: 

 
„A holdas-napos verzió, ami a székely nemzetet – náció, tehát a nemzetet itt idézőjelbe teszem, mert a mai 

értelemben vett nemzetek még nem létezek, hanem a nemzetet úgy vették, mint az erdélyi rendek. 1659-ben volt 

egy Szászsebesen tartott erdélyi országgyűlés, Barcsai Ákos fejedelemsége idején, ennek a harmadik artikulusa 

pont a székely jelképekről értekezik, nemcsak a székelyekéről, tehát az erdélyi rendek jelképeiről értekezik. (…) 

Ekkor volt az első, mikor törvényben szabályozták, hogy mi legyen a jelkép, azt mondja, hogy a székelyeké legyen 

egy félhold és nap és környül való írása Sigillum nationis Siculicae, meg is alkották akkor ezeket a 

pecsétnyomókat. 1661-ben újraalkották a székelyekét és a szászokét, és akkor a körülírása Sigillum Nationae 

Siculicae (…) akkor még színekről nem volt szó.” (F09) 

 

Székelyföldön és általában Erdélyben a 19. század közepe előtt a nemesi családok és az 

egyházak használtak zászlót, az előbbiek leginkább katonai célokat szolgáltak, az utóbbiak a 

közösséget szimbolizálták. Tehát a zászló mint a székely nemzet vagy az egységes székelység 

jelképe történetietlen, szakmaiatlan felvetés: a székelység nemzetként való beállításával a 

rendek és a mai nemzetek között azonosságot, vagy ok-okozati kapcsolatot feltételeznek (erről 

ld. bővebben Pál 2016: 341–361). 

A szakértői vélemény a felsorolt hibák miatt a székely zászlót „heraldikailag helytelennek” 

tartja. A heraldikusok a történetiség megkonstruálása és a folytonosság hibás reprezentációja 

mellett a régió, az egykori székek egységének reprezentációját is szakmaiatlannak tartják. Az 

új zászló a székely egység-diskurzusnak megfelelően a székek közötti történeti és hagyományos 

törésvonalakat, versengéseket, múltba visszavetítve a jelenlegi, a Székelyföld autonómiájára 

irányuló politikai törekvéseket. A jelenlegi történettudományi kutatások alapján ugyanis a mai, 

Székelyföldnek nevezett terület etnokulturális alapon szerveződő egységének ilyen értelemben 

nincs történeti előképe: 

 
 „Így, hogy Székelyföldnek, soha nem volt, se külön címere se külön zászlaja nem volt, a székeknek volt. Erről 

annyit tudunk, hogy volt egy marosszéki gyalogsági zászló, ami a régi székely címer elemeit tartalmazza, azt a 

goroszlói csatában 1601-ben zsákmányolták, és elkerült... a Drezdai Kódexben jelenik meg...” (F09) 

 

Az interjúalany a szakmaiság hiányaként értékeli ezt a szemléletet, az ugyanis a jelek, 

szimbólumok pontos olvasatán alapul: 

 
„A címertan egy a középkorban gyökerező, hagyományokon alapuló konzervatív tudomány. Akkor már őrizzük 

meg, ami van, nem kell újat kitalálni. A spanyolviaszt nem kell feltalálni újból. (…) A csillaggal mi a bajom? A 
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csillagot, amikor a SZNT címerét véglegesítették, azt mondták, hogy azért van nyolc sugara a csillagnak, vagy 

nyolc ága, hogy evvel jelképezzék az SZNT nyolc, mostani széki szervezetét. Átültettük, tehát Székelyföldre, de 

Székelyföld nemcsak SZNT-ből áll. Én nem politizálok, semmilyen pártnak, politikai szervezetnek nem vagyok 

tagja, de ezt nem tartom helyesnek, másrészt, ha nyolcágú csillagot használok egy címerben, akkor annak a 

nyolcágú csillagnak a sugarai a szélrózsa irányaiba mutassanak, az úgy helyes.” (F09) 

 

„Ők magyarázzák, hogy két lábon áll, s ha egy lábon állna az bizonytalan, s ha két lábon áll az biztos. De a címertan 

az nem úgy szól, a címertanban az lebeg, az nincsen alátámasztva, de akkor is nap kellene. Amikor ezt elfogadták, 

akkor Kónya Ádám már nem élt. Amikor Ádi bácsi a saját kezével megrajzolta, valamivel lennebb sikerült a hold 

mint a nap, amikor kezdték ábrázolni, különböző helyeken megjelent, akkor így maradt... de a jelképeknek, hogyha 

két jelkép van, egy szintben kellene lenniük, nem egy kicsit lennebb. Miért van lennebb? Erre senki nem ad semmi 

választ, miért van lennebb.” (F09) 

 

A heraldika kritériumai alapján megfogalmazott érvek a tudományos standardokat 

hangsúlyozták, szimbolikusan visszaállítva a rájuk épülő tudományos tekintélyt, amely 

különbséget tesz a laikus és a hozzáértő, a szakmailag helytelen és helyes eljárások között. A 

kritikákat három nagyobb kategóriába lehet sorolni: 

1. A zászló és a politikailag instrumentalizált történelemszemlélet a székely székeket a mai 

autonómiamozgalom számára lehatárolt területre szűkíti. Ez ma a Maros, Hargita és Kovászna 

megyék elsősorban magyar többségű részeit foglalja magába. Az SZNT által használt 

Székelyföld-térképek a mai etnokulturális és etnikai viszonyok mentén lehatárolt területet 

reprezentálják. Minderre a kritikák és ellenvetések jó része kitér, hangsúlyozva a „Székely 

Nemzeti Tanács” és a „Székelyföld” közötti különbséget.  

2. A zászló megtervezését nem övezte vita, és a kritikákat követően sem került sor korrekcióra. 

A tervezés heraldikailag helyes módszerében ugyanis a formák és jelentések kötött, úgymond 

univerzális sémák alapján kombinálódnak a helyi jellegzetes szimbolikus elemekkel. A 

„helyes” eljárás során az általános jelképekre vonatkozó szabályoknak úgy kell utalniuk a helyi 

sajátosságokra és hagyományokra, hogy közben nem térhetnek el a heraldikai szabályoktól.  

3. A kritikusok azt is problémásnak tartották, hogy a zászlón megjelenő elemeknek a tervező 

konkrét funkciót szánt– például a nap/csillag sugarainak száma a székely székek számának felel 

meg, míg a sugarak iránya „biztonságot” sugall.61 A bírálók szerint ugyanis a történeti 

 
61 Az interjúalanyom kulcsfigurája volt a zászló elterjesztésének. Autoritása révén több helyi pedagógust, 
szellemi vezetőt beszélt rá a zászló használatára. Számára a zászló megtestesítette a követendő politikai célokat, 
ezért annak gyakorlati, szimbolikus vagy kulturális jelentősége teljesen egybeforrt. Pár év múlva, a második 
beszélgetésünk alkalmával már a kék-arany zászló ellen, a vörös-fekete mellett kampányolt. Geopolitikai érvek 
alapján levezette, hogy eddig a területi autonómia tűnt ésszerű célnak, de ha meg lehet nyerni a nagyhatalmakat 
(főleg Vladimir Putyin szerepét hangsúlyozta), akár a független Székelyföldet is ki lehet majd „alkudni”, tehát 
nem a „kényelem” miatt lemondani a „rögösebb, de nagyobb szabadságot ígérő útról”. (F28) 
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Székelyföldhöz több szék tartozott, ez a verzió pedig az SZNT által önkényesen kijelölt 

Székelyföldet jeleníti meg.  

A Székelyföld területi autonómiamozgalma körül kialakult definíciós versenybe a politikai 

tétek növekedésével bekapcsolódott a román nacionalista sajtó is. A következő példán keresztül 

jól lehet látni azt a diszkurzív stratégiát, amely a magyar elit irredentizmusában, a román 

állammal való szembenállásában konkludál: 

 
„Ismerni kell azt a tényt, hogy a székelyek a közelmúltig nem használtak a többi magyartól eltérő szimbólumokat. 

Az aktuális székely zászló, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum volt igazgatójának, Kónya Ádámnak a 

saját kreációja, ami a Székely Nemzeti Tanács ideológiai tevékenységéből eredt. (...) A folyamat, amin keresztül 

a zászló a megalkotástól a propaganda-terjesztésen át eljutott, még 2008-ban indult, amikor az RMDSZ és az 

SZNT arra a következtetésre jutott abban a harcban, amelyet Románia szétforgácsolásáért és azért vívnak, hogy 

egy államot hozzanak létre az államban, hogy szükségük van egy zászlóra, ami bizonyítja, hogy az ország közepén 

létezik egy államellenes, különálló entitás, felvértezve minden állami jellemzővel, beleértve a zászlót is” 

(Vrăjitorul din Oz(un) 2013, saját fordítás). 

 

A mozgalom egyik hírhedt kritikusa, Dan Tanasă, az államellenesség mellett az irredentizmust 

azonosítja az autonómiatörekvésekkel. Mindezt egy nagyobb összefüggésben helyezi el. Az 

autonómiatörekvést egy Budapestről szervezett akciónak látja, ami Erdély visszafoglalására 

irányul. Ennek első lépése a zászló létrehozása, majd a régió elismertetése és végül Erdély 

Magyarországhoz csatolása:  

 
„a nemrég kitalált székely zászló, a magyar szeparatizmus szimbóluma, amit kitűztek, sajnos, több tucat román 

állami közintézményre: polgármesteri hivataloktól megyei hivatalokig, óvodáktól iskolákig. Sajnos a zászló 

középületekre való kitűzésének elősegítői, elsőként a Kelemen Hunor által irányított Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ), akik a budapesti kormány aktív támogatását élvezik, újra igazolták azt a tényt, hogy az 

úgynevezett székelyföld [sic!] etnikai alapon létrehozott területi autonómiájáért folytatott küzdelme valójában 

Budapest irredenta akciója, amely Erdély reannektálását takarja.” (dantanasa.ro 2017). 

 

Tehát amíg a különböző definíciós versenyben résztvevő szakértők és a morális újító 

értelmiségiek a zászló által (is) artikulálódó Székelyföld határainak kérdését a régió múltjához 

kötik, addig a zászlót a román sajtóban leginkább a Romániával szembeni államellenesség és a 

kisebbségi nemzetépítés területi megnyilvánulásaiként értelmezik. A román nyilvánosságban 

az autonómiatörekvéseket olyan szándékként látják, amely Románia szuverenitása és területi 

integritása ellen irányul. A következő részben arra keresem a választ, hogy a zászlóval 
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kapcsolatban megfogalmazott vélemények alapján kit vagy mit jelenít meg a zászló, milyen 

eredeti szándékok húzódtak meg a tervezéskor, és hogyan alakult ez át a politikai erőtérben. 

 

4. 2. Kit jelképez a zászló? 

 

A „kié a székely zászló”, „kit jelképez a székely zászló” kérdésekre is hasonlóan eltérő válaszok 

születtek. A definíciós verseny ebben az esetben is akörül alakult ki, hogy a zászló a 

székelységet, a Székely Nemzeti Tanácsot vagy a régió lakóit (így a székelyek/magyarok 

mellett a helyi román és roma etnikumúakat is) jelképezi-e, vagyis, hogy a szimbólum 

használatán keresztül egy etnikai elv, egy szervezet saját politikai ambíciói vagy egy regionális 

szempont érvényesül-e. Ennek a versenynek két szintje alakult ki. Az első kapcsán az interjúk 

rávilágítanak az SZNT és az RMDSZ között húzódó konfliktusra. Ennek a konfliktusnak 

egyfajta legitimációs harc alapoz meg, ami a következő kérdés körül forog: ki képviselheti 

hitelesen a „székelységet”, ki alkalmas a közösség szimbolikus eszköztárának őrzésére. A 

verseny másik szintjét a magyar és a román nyilvánosság problémafelvetései és konfliktusai 

alakították. Az országos román nyilvánosságban a zászló az államellenességgel, 

irredentizmussal vagy a föderalizálás homályos fenyegetésével fonódott össze. A helyi román 

és magyar érvekként bemutatott vélemények ugyanakkor azt nehezményezték, hogy miért 

kizárólag a székely hagyományokból levezetett heraldikai elemek kaptak helyet a zászlón, és 

miért nem merült fel, hogy a helyi románságot is megjelenítsék rajta, illetve miért nem vonták 

be a románokat a zászló megtervezésének folyamatába. Mindez a helyi magyar–román 

interetnikus viszony történetébe és aktuális kontextusába ágyazódik (F29). 

Az SZNT képviselői saját pozíciójukat a civil tevékenységükhöz kötötték, hangsúlyozva, hogy 

a szervezetük a székely nép igényeit kifejező, alulról jövő kezdeményezés62, amit meg kell 

védeni vagy távol kell tartani az RMDSZ politikájától, illetve a korrumpálódott elit 

haszonszerzési törekvéseitől. Az SZNT létrejöttekor annak vezetői kiemelték, hogy olyan 

célokat szeretnének kitűzni maguk elé, amelyeket a Szövetség nem tud vagy nem akar ellátni: 

ilyen például a területi autonómia következetes képviseletét belföldi és külföldi fórumokon, 

 
62 A Székely Nemzeti Tanács nemcsak saját szervezetének elnevezésében utal a két világháború közötti 
időszakra, hanem az időszakosan megjelentetett Székely Nép újság elevezésével is. A Székely Nemzeti Tanács 
elnevezésű szervezetet 1919-ben Budapesten hozták létre, és célja a független székely köztársaság kivívása volt. 
A Székely Nép sajtótermék pedig időszaki kiadvány, 1938-tól a negyvenes évek végéig adták ki és terjesztették a 
régióban. A székely nép mint etnikai kategória konstrukciója a szervezet névválasztásában és az újság 
újraalapításában is meghatározó jelentőségű. 
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valamint elfogadtatása az erdélyi magyar közösség egészével.63 A vitákban szimbolikusan is 

hangsúlyozták a (politikából kiszorított) „nemzeti ügyekben elkötelezettek” és a 

„bársonyszékekben ülők” szembenállását.64 A két szervezet közötti viszony ebben az 

időszakban – ahogyan ez a következő fejezetben elemzésre kerül – a legpontosabban a 

kölcsönös bizalmatlanság fogalmával írtható le.  

Ugyanakkor míg az SZNT abban volt érdekelt, hogy a régiót saját politikai cselekvési terévé 

alakítsa, addig az RMDSZ kitartott az erdélyi magyar közösség reprezentációja mellett, 

amelynek Székelyföld a részét alkotja ugyan, de nem feltétlenül számít a legfontosabb politikai 

küzdőterének. Ez a probléma bonyolultabb annál, mint elsőre tűnik, mivel játékba hozza a 

hagyományos törésvonalakat a romániai magyar politikai és kulturális képviseleten belül. 

Elsőként a hagyományosan kirajzolódó város és vidék közötti törésre kell gondolni, ami 

keretezi Székelyföld és Erdély többi része közötti kulturális különbségek kérdését (a 

„gazdagabb”, „fejlettebb”, „civilizáltabb” régiók és az „elmaradott” vidék között, ld. Egry 

2017). Ezért az sem egyértelmű, hogy az erdélyi magyar szervezetek, politikai szereplők és 

általában a nyilvánosság mennyire tud vagy akar szolidáris lenni a székelyföldi autonómia-

törekvésekkel (ld. például a következő interjúrészletet, F10). Ugyanakkor a szimbólum és a 

mögötte meghúzódó mozgalom elfogadása szempontjából az is lényeges kérdés, hogy egy 

esetleges székelyföldi autonómia hogyan változtatná meg az erdélyi magyar intézmények 

pozícióját. A következő részlet rávilágít arra, hogy ezeknek a kulturális elkülönüléseknek a 

morális dimenziója is lényeges:  

 
„Hogy Kolozsváron meg Váradon nincsen, vagy alig néhány helyen látni székely zászlót vagy arra utaló jelt, az 

mégiscsak érthető. A kozmopolita Várad meg Kolozsvár mindig is lenézően tekintett Székelyföldre. Azzal együtt, 

hogy Kolozsvárt, az elmúlt 50 esztendejében az értelmiségi utánpótlást szinte kizárólag Székelyföld biztosította. 

Ezt jótékonyan elfelejtik. (…) egyrészt interkulturális, másrészt az entellektüel marad Kolozsváron, akik 

nyilvánvalóan sokkal kevésbé látványosan meg sokkal kevésbé provokatíve, konfrontatív módon élik meg a 

székelységüket egy kolozsvári közegben.” (F10) 

 

Az SZNT vezetése azonban erről a kérdésről nem igazán vett tudomást, és alapvetően azt a 

stratégiát követte, hogy az Erdélyi Magyar Néppártra hagyta az Erdély–Székelyföld törésvonal 

 
63 Ld. a szervezet honlapját: http://sznt.sic.hu/hu-
sic/index.php?option=com_content&view=article&id=2%3Asznt&catid=1%3Abemutato&Itemid=3&lang=fa 
(letöltve 2019.09.10) 
64 Ez a szembenállás több interjúban is, hasonló jelentéssel megjelenik. A politikusok, akik a közösség 
„védelmezése” helyett a saját hatalmukat építik, elterjedt megfogalmazása az általánosabb elitellenességnek, 
politikai osztállyal szembeni bizalmatlanságnak. Ld. F09, F11, F12. 
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politikai feloldását. Ez a stratégia egészen 2014-ig, az RMDSZ és a Fidesz közötti közeledésig 

jól működött. Az SZNT egyik helyi vezetőjével készült interjúból kiderül, hogy a zászlóval 

szembeni kritikákat a szervezet az RMDSZ kisajátító gyakorlatának tudja be. A szervezet 

tapasztalata szerint a helyi politikai kezdeményezések miatt az RMDSZ riválisként kezeli a 

Székely Nemzeti Tanácsot. Szerintük az országos párt nem a székelyföldi egységes régióban 

érdekelt, hanem saját politikai céljait, valamint a „bukaresti érdekeket” képviseli. 
 

„2009-ben határozatban döntöttünk róla, hogy ez Székelyföld zászlaja, Székelyföld lobogója és Székelyföld 

címere lesz. A Székely Nemzeti Tanács felirat lekerül. Nem egy szervezetnek a szimbóluma már, hanem annál 

sokkal több, Székelyföldé, a Székelyföld polgáraié! (…) azzal magyarázták [az RMDSZ-es politikusok] a 

prefektúrákon és bíróságokon, hogy ez nem egy népnek a szimbóluma, hanem az SZNT szimbóluma, és akkor ők 

most egy másikat [találnak ki]. [Kiemelés tőlem – P–Cz. Á.] Nagyon hibásnak tartom, hogy valami bement a 

köztudatba, olyan szinten, hogy már a miénké, hogy már... A székely himnusz is és a székely zászló is elfogadott 

szimbólum! Az RMDSZ lehet, hogy még új himnuszt is fog íratni. Zavarja őket, hogy az SZNT ilyen hatalomra 

tett szert.” (F11) 

 

Az RMDSZ és a román államhatalom összejátszásának vádját az SZNT honlapján publikált, 

nyilvános előadás szövege is megerősíti:  

 
„Van olyan, aki karhatalommal távolítaná el a székely önkormányzatok épületeiről, s van olyan, aki heraldikai 

álokoskodás mögé bújva próbálja őket lejáratni. Hiábavaló próbálkozás. Nemcsak azért, mert azok ott vannak a 

székely önkormányzatok épületein, ott vannak az iskolákon és a templomokban, ott vannak az otthonokban, de 

legfőképpen azért, mert ott vannak már a székelyek szívében is, együtt azzal az olthatatlan szabadságvággyal, 

amelyet a századok során soha nem sikerült kioltani.” (Izsák 2010). 

 

Ezzel szemben a zászló hitelességét vitató érvek nagy része azt kifogásolja, hogy az SZNT 

önmagát olyan civil szereplőként pozícionálja, mint ami „a székely népet”, „a népakaratot”, 

illetve „a székelyföldi polgárokat” képviseli. Az SZNT több megnyilvánulásában úgy 

hivatkozott saját magára, mint a jövőbeni autonóm Székelyföld adminisztratív hatalmára, 

amely majd biztosítja, hogy a pártok tisztességes politikai versenyt követően kerüljenek 

hatalomra, és helyi törvényeket vitathassanak meg.65 Ezt az önmagának vindikált pozíciót az 

SZNT saját elhivatottságával, nemzeti elkötelezettségével és tagjainak népszolgálati 

habitusával indokolja. A szervezet bemutatkozó szövegében egyfajta, az autonómia 

 
65 Ld. a szervezet honlapját: http://sznt.sic.hu/hu-
sic/index.php?option=com_content&view=article&id=2%3Asznt&catid=1%3Abemutato&Itemid=3&lang=fa 
(letöltve 2019.09.10) és az interjúkat: F10, F28. 
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képviseletére való elrendeltetést hangsúlyoz: „A Székely Nemzeti Tanácsot a közakarat hozta 

létre Székelyföld autonómiatörekvésének közképviseletére”. 

 
„Itt nem bárki mer szembemenni az RMDSZ-el, az RMDSZ-nek mindig igaza van, csak a tisztaszívű székely 

merészeli megkérdőjelezni. Kónya Ádinak mindig nagy volt a respektje, a helyi tanácsba’ is tekintély övezte 

minden megszólalását, de az RMDSZ-esek meghallgatták az egyik fülükkel, a másikon már ki is szállt. Ez Dávid-

Góliát harc, szélmalomharc volt, amit Ádi bácsi vívott. (…) de volt foganatja, mert né’ itt a zászló a kapumon, s 

nem ide meg oda fordított csillag, s keresztanyám térdkalácsa, hanem ez, a Kónya-féle!” (F12) 

 

A Dávid és Góliát hasonlat többször is megjelent a helyzetet elemző SZNT-szimpatizánsokkal 

készített interjúkban. Az erőfölényben levő Góliátnak a gazdasági erőforrások fölött rendelkező 

politikai pártot feleltették meg, míg Dávidot az alulról építkező, saját tagjai elkötelezettségéből 

és erőforrásaiból működő szervezet képviselőjének tekintették. A Dávid–Góliát szembenállás 

bibliai képe ezekben a leírásokban nemcsak a jó és a rossz harcaként, hanem a gazdag–szegény 

dichotómiájaként is testet öltött. 

 
„Dávid-Góliát harcot vívunk, de tudjuk az igazunkat. Az RMDSZ erős, gazdag szervezet, de mi tudjuk, hogy a 

székelyek mire képesek, akár a saját magyar elnyomóikkal szemben is felveszik a harcot.” (F12) 

 

A székely kategóriával és a szimbólummal kapcsolatos definíciós kérdéseimet az SZNT egyik 

helyi vezetője fölösleges, az elrendeltetéssel szembeni kételkedés jeleként fogadta:  

 
„Kónya Ádám felkérés nélkül úgy érezte, hogy ez fontos. Ez a zászló a székelyeké...” (F11)  

„Itt mindenki tudja, ki székely, ki meg nem, és tudja magáról meg a rokonairól. A székelyek népakarata ez a zászló, 

mert felismerik a saját szimbólumaikat rajta.” (F11) 

 

Egy másik stratégia az, hogy rámutatnak a szervezet és a „székelyek” közötti különbségre, a 

szervezeti jelkép és a közösségi jelkép közötti távolságra:  
 

„Kicsit erőltetett, a lényeg az, hogy akkor az SZNT-nek alkottak egy zászlót, amit egy szervezetnek jogában áll, 

hogy magának alkosson címert, zászlót, de nekem itt a bajom, hogy Székelyföldre anélkül, hogy itt szakmai, 

valami konzultáció lett volna, hogy itt ezt politikailag Székelyföldre kiterjeszteni nem tartom helyesnek. De 

kiterjesztették így. Tehát azok a jelképek kerültek [ki] a zászlóval, ami az SZNT jelképében volt.” (F09) 

 

Más, hasonló üzenetű kritikákban a fókusz a demokratikus értékeken van. Az SZNT nem 

képviselheti hitelesen „a székely népet”, mert nem rendelkezik demokratikus felhatalmazással. 
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A kritikákkal szemben a szervezet azt emelte ki, hogy „a nép”, „a székelység” magáénak érzi a 

jelképet, és a „nép kiválasztott fia”, vagyis Kónya a legalkalmasabb volt a tervezés feladatára. 

Az őt övező tekintély fényében a zászlóval szemben megfogalmazott kritikát tiszteletlenek és 

károsak. 

A zászló mint Székelyföld szimbóluma negatív reakciókat váltott ki a helyi és az országos 

román nyilvánosságból is. Az alábbi három eset a zászló román nyilvánosságban működő 

asszociációit, reprezentációit világítja meg. Az első egy marosvásárhelyi zászló-ügy, amely 

Olimpiu Sabău-Pop helyi képviselő feljelentése nyomán bontakozott ki, aki feljelentést tett az 

Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi székházára kitűzött székely zászló miatt. 

Feljelentését azzal indokolta, hogy a helyi önkormányzathoz nem érkezett a reklámfelület 

kibérlésére vonatkozó kérvény. A zászlót tehát egyfajta reklámként értelmezte, és indoklásában 

a reklámfelületeket és a reklámozást szabályozó törvényre hivatkozott (185/2013-as törvény).  

A székelyföldi politikai vezetők 2009-ben döntöttek arról, hogy Hargita és Kovászna megye 

azonos időszakban fogja megszavazni a székely zászlót saját megyezászlónak, jelezve a régió 

vezetőinek a székelyföldi autonómia-mozgalom melletti elkötelezettségét. Ezzel egy időben a 

sepsiszentgyörgyi önkormányzat is döntött városi jelképéről, amely ugyancsak a székely zászló 

színét idézi fel. A tanácsülés vitája jól példázza azt a diszkurzív keretet, amelyben a székely 

zászló és általában Székelyföld szimbolikus kérdései felmerülnek, és amelynek központi eleme 

a kisebbség és többség viszonyának sajátos, etnikai jellege:  

 
„Ránézek ezekre a jelekre, és az a kérdés fogalmazódik meg bennem – amiről nem szeretném, hogy retorikai 

kérdés maradjon, mert a mennyiség úgysem számít, lévén ez csak egy szavazat –, hogy én mint román állampolgár 

és mint román nemzetiségű [személy], Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye, Románia lakója, hol találhatom meg 

[a] magam [identitását] ebben a jelképben? 

Őszintén, Pârvan asszony, nem tudom, hogy válaszoljak arra a kérdésre, hogy ön megtalálja vagy nem találja meg 

magát. Önmagát kellene megkeresnie és megtalálnia ebben a jelképben. Nem tudok mást mondani. 

De mégis, 25%-kal automatikusan meg kellene találnom magam. Nem?”66 

 

A zászló kérdését a magyar vezetésű városok és megyék „magyar” ügynek érezték, a történeti 

kérdésekben a román lakosságot képviselő személyek véleményét, javaslatait irrelevánsnak 

tartották. A múlthoz való hozzáférés etnikai keretezése elterjedt a nyilvánosságban: a helyi elit 

szerint a „román” politikusok vagy szakértők csak a „román múlt” értelmezésében, 

vizsgálatában lehetnek szakértők, a „magyar múlt” feltárása és értelmezése a „magyar” 

 
66 A városi tanácsülés határozatát és a jegyzőkönyvet ld.: 
http://www.sepsiszentgyorgyinfo.ro/index.php?page=191&pid=14 (letöltve 2018.08.20) 
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szakértők feladata; és mivel a „román” múltat a régióban jelentéktelennek tartják, ezért a helyi 

románság reprezentációját is visszautasítják. Egy interjúrészlet jól mutatja, hogy mindkét fél 

részéről milyen felkészületlenség, érzéketlenség és párhuzamosság mutatkozik meg az etnikai 

ügyek nyilvános kezelésében: 

 
„Ők avval jöttek, hogy a piros-sárga-kék nemzeti színű lobogóra helyeznék rá a megye címerét. Egyrészt ez mit 

jelent? Most elfoglaltuk Romániát, vagy mi? Másrészt a román zászlótörvény is kimondja, hogy a nemzeti zászlót 

és a nemzeti jelképeket nem szabad felhasználni a helyi és megyei zászlók megtervezésekor.  

Más javaslatuk nem volt? 

Nem volt... Ők olyasmit szeretnének, ami jelképezné, hogy ők itt vannak...hogy változott a történelem és ők most 

már itt vannak, ez be kéne kerüljön. Annak idején, mikor a megye címere készült, kérték az egynegyedét a 

felületnek... Jó, de mit tegyenek bele? Megkérdeztem tőlük, hogy konkrétan, mi kerüljön bele? Hát nem tudják, 

hát mit csináltak a románok? Hát juhászkodtak...ha belerakjuk a juhot, azt mondják, románellenes vagyok, csúfot 

űzök belőlük.” (F09) 

 

Egy másik esetben a zászlót rongynak nevezték. 2013-ban az Antena 3 országos hírcsatorna 

műsorát marasztalta el az Országos Audiovizuális Tanács, mert egy január 29-i beszélgetésben 

a résztvevők gyűlöletbeszédet és a magyar közösség elleni uszításnak minősülő hangnemet 

használtak (Miu 2013). Ugyanebben a műsorban a székely zászlót „rongynak” [cârpa] 

nevezték. A „rongy” vagy „reklám” jelzők később több országos román nacionalista hangvételű 

cikkben összekapcsolódtak, például egy 2015-ös így hivatkozik rá: „az autonómia 

reklámozásának rongya megnyitja az utat a reklámokon keresztül vezető autonómiák 

föderációja felé (...) Ha nem fékezzük meg ezeket, a Partium »reklám« zászlója még egy 

darabot tép ki az országból! Aztán jön a cigánykerék, félhold és csak az isten tudja, milyen más 

aberrációk” (Mihalache 2015) 

A román nyilvánosság problémafelvetéseire az RMDSZ politikusai reagáltak, több 

megszólalásukban hangsúlyozva, hogy az autonómiamozgalom etnikai jellege csak egy 

értelmezés a sok közül. Ugyanakkor arra is próbáltak rávilágítani arra, hogy az 

autonómiamozgalom kriminalizálása, az irredenta bélyeg mérhetően erősíti a 

magyarellenességet az országban, ami hosszútávon rossz fényt vet Románia nemzetközi 

megítélésére.67 Markó Béla akkori RMDSZ-elnök és szenátor felszólalásaiban legtöbbször a 

területi autonómia modernizációs funkcióját hangsúlyozta. A régiót szerinte olyan módon kell 

fejleszteni, hogy az ott élők számára otthont és biztonságot jelentsen: „Nem az itt élő románok 

 
67 A magyarellenesség mérhető növekedésével kapcsolatban Horváth István nyilatkozott a sajtónak, ld. Szőcs, 
2007. 
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ellen, hanem velük együtt akarjuk megvalósítani a területi autonómiát” (index.hu 2006). 

Hasonló megnyilvánulásokkal találkozhatunk a helyi megyei vezetők részéről is, akik a 

fejlődést és a régióért vállalt önfeláldozást hangoztatják: „Itt állunk jövőbe vetett hittel 

Székelyföld minden szegletének képviseletében. Ez az erő terel össze bennünket minden évben, 

ha esik, ha fúj, ha tiltják, ha nem” (3szek.ro 2009). 

Az RMDSZ azt az irányvonalat követte az autonómia és a székely zászló körül kialakult és 

mediatizált botrányok során, hogy saját választói felé (magyar nyelven) az etnikai értékeken 

alapuló identitáspolitikai diskurzust sulykolta, míg a román nyilvánosság felé egyfajta 

„nyugatos”, progresszív, a modernizációt előmozdító program képviselőjeként pozícionálta 

magát. Az RMDSZ által ellenőrzött magyar nyelvű nyilvánosságban az autonómia kérdése a 

„régiók Európájának” diskurzusával fonódott össze, továbbá a sokszínűség és a 

kisebbségvédelem nyugati projektjének helyi változataként jelent meg – ezzel is hangsúlyozva 

a demokratikus, újító és „nyugat felé tekintő” pozíciót, szemben a nemzetállami bezárkózás 

„kelet-európai” modelljével. A „jövőbe vetett hit”, az „együtt megvalósított” célok mind annak 

a diszkurzív térnek a hívószavai, amelyek a Székelyföld-problematikát Dél-Tirolhoz, 

Skóciához, az Åland-szigetek vagy Katalónia autonómiájához kapcsolják, hangsúlyozva a 

kooperációt és békés megoldásokat, és kizárva az erőszakot. 

   

4. 3. Intézményi legitimáció 

 

A Székelyföld képviseletéért és reprezentációjáért folyó viták, bel- és külpolitikai botrányok 

megoldására többféle lehetőség kínálkozott, ezek közül a legkézenfekvőbb a törvényi 

szabályozás volt. Az etnikai keretben értelmezett bírósági eljárásoknak (lásd a következő 

fejezetet) és a beteljesületlen közösségi álmoknak végül egy törvényjavaslat elfogadása vetett 

véget. Ennek eredményeképpen ma Románia területén a közterek és a közintézmények 

„megtisztultak” (ld. dantanasa.ro blogját a vonatkozó időszakról) ugyan a székely zászlóktól, 

de a Székelyföldre vonatkozó, a szimbólum által megtestesített problémák továbbra is érdemi 

megoldás nélkül maradtak.  

A román államot érő kihívások, vagyis a kisebbségi társadalom igényeinek megfogalmazása és 

a zászlón keresztüli popularizálása végül a kisebbségi nacionalizmust korlátozó törvényi 

előíráshoz vezetett. A 75/1994-es a szimbólumhasználatot szabályozó törvény és az 1157/2001-

es törvényhatározat által nem teljesen tisztázott jogi helyzetet 2015-ben rendezték. A 2015/141-

es zászlótörvény többek között azt írta elő, hogy két vagy több különböző területi egységnek 

nem lehet azonos jelképe, valamint az nem sértheti a román nemzeti szimbólumokat. Ez az 
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irányelv elegendő volt ahhoz, hogy a Kónya-féle zászló 2015 után látványosan visszaszoruljon 

a privát szférákba, és a nyilvánosságban legfeljebb az egyházi épületeken, templomkertekben 

maradjon látható.68  

A törvény azt is előírja, hogy protokolláris eseményeken a helyi zászló használata nem ütközik 

törvénybe, amennyiben mellé (ugyanolyan méretben és számban) a román és az európai uniós 

zászlót is kitűzik. Ugyanakkor a román állam egyszerre két választ is adott az SZNT 

autonómiamozgalmára: meghiúsította azt a stratégiát, hogy több megye ugyanazzal a jelképpel 

működtethesse a közös régió reprezentációját, továbbá bármilyen területi, közigazgatási zászló 

elfogadását már nem az Országos Heraldikai, Genealógiai és Pecséttani Bizottság 

véleményezéséhez, a szakértői testület döntéséhez kötötte amely a rendszerváltástól egyfajta 

tudományos tekintélyen alapuló, ellenőrző intézményként működött, hanem a kormányzat 

határkörébe helyezte át. 

A heraldikai szakvélemények a székely zászlóbotrányok időszakában fontos mozzanatot 

jelentettek a szimbolikus politikai erőtérben. Míg a Kónya-féle verzió támogatói – ahogy az 

előzőekben láttuk – saját szervezetüket a székelység egyetlen hiteles képviselőiként állították 

be, addig a székelyföldi (RMDSZ-es) megyei vezetők a zászló-kérdést egy székelyföldi 

történészekből álló címer- és pecséttani szakértői bizottságra bízták.  

A médiában megjelenő szakértői vélemények rámutattak a zászló heraldikai hiányosságaira, 

amit a zászló támogatói a hiteltelenítéskén és politikai kisajátítás eszközeként értelmeztek:  

 
„Egyszer volt a népakarat, aztán jöhet a tudomány... ha egyszer valaki, valamit elfogadott és magáénak érez, akkor 

utólag lehet okoskodni! Heraldikusok most vannak, ööö... ezek a szimbólumok, Székely Mózes is így használta. 

Tehát a történelem és a sok száz év, az azt hiszem, hogy nyomatékosította, hogy utólag történészek ne 

akadékoskodjanak...” (F11) 

 

Az etnonacionalista logikában a hitelesség mércéjét az ügy iránti elkötelezettség és 

elhivatottság határozza meg. Az „akadékoskodó történészek”, az „utólag okoskodók” csak a 

közösség egységes álláspontját, az egyetértést teszik kockára kritikájukkal. A szakértői 

kritikákat övező bizalmatlanság olyan kulturális kódokon keresztül termelődik újra, amelyek a 

központosított államszocializmus időszaka alatti tudományos mezővel szemben alakultak ki. 

Eszerint a hatalom nemcsak befolyásolhatja, manipulálhatja a tudomány eredményeit, hanem 

megrendelőként azt is meghatározhatja, hogy egyáltalán milyen tudományos kérdések 

 
68 A zászlók egyházi területre való visszaszorulása olyan kényszerű, az egyházak autonómiájából kiinduló 
eljárásnak tűnik, amelyet a román hatóságok mindeddig tiszteletben tartottak. 
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számítsanak relevánsnak. Mivel így a szakemberek politikai feladatokat teljesítenek, 

munkájukat – a helyi értelmiség szerint – eleve fenntartásokkal kell kezelni. Vagyis ami nem 

érthető és felfogható „józan paraszti ésszel”, és ami nem összeegyeztethető a nemzeti 

érdekekkel, amögött „politikai szándékok” húzódnak meg, és ebből fakadóan a nemzetre és a 

közösségre is károsak. A politikai szándékok fogalmához szinte mindig negatív sztereotípiák 

kötődnek (például az „árulás”). 

 
„A sepsiszentgyörgyi gyűlés napirendjére tűzték a jelkép elfogadását, akkor jött Pécsi L. Dániel egy másik tervvel. 

Az úgy nézett ki, hogy itt volt egy nap, itt egy hold és egy vörös csík vágta el a mezőt, arra semmi szükség nem 

volt, mondjuk, de közben Ádi bácsi is ment a saját kis rajzocskájával. Azt adták az ülésen kézről-kézre. S amikor 

kellett szavazni, mindenki ezt szavazta meg. Én megkérdeztem Ádi bácsit, hogy ez az idióta csillag honnan jött? 

Azt mondta, hogy mind gondolkozott, gondolkozott és eszébe jutott, hogy Vargyason látott egy varrottas párna-

mintát, nyolc ágút, ezt rajzolta be csillagnak.” (F09) 

 

A megtalált formák, szimbólumok felhasználása – mint a vargyasi párnadíszé, – megmutatja 

azt a kulturális viszonyt is, amelyet a közösség saját múltjával kapcsolatban fenntart: minden 

jel, minden dísz a közösség örökségét képezi.  
 

„Ezt a kék-sárga verziót ma már ember nem tudja honnan húzta elő Kónya Ádi bácsi, ez kétségtelen! Ott valahol... 

mint a román történelemben: hiányzik ezer év! De érdekes módon nagyon hamar és egy ideig zavartalanul, 

különböző ellenvélemények nélkül elfogadta a közösség. Elkezdték propagálni, és bizonyos mértékig ipar épült 

rá, és elfogadták ezt a politikai pártok és civil szervezetet is. (...) Úgy tűnt, hogy végre valamiben egyetértés van.” 

(F10) 

 

Szekeres Attila tanulmánya jól kibontja a heraldikusi szakma és az etnoregionális elkötelezett 

értelmiség közötti feszültség másik aspektusát (Szekeres 2009), amikor azokat a szakmai 

standardokat és garanciákat hangsúlyozza, amelyekkel a tudomány meghatározza magát, és 

biztosítja a tudás fölötti monopóliumát. A tanulmány 2009-ben jelent meg, és azt vizsgálja, 

hogy milyen folyamatok mentén tervezik a heraldikusok a zászlót, és közben milyen 

jogszabályoknak, szakmai követelményeknek kell megfelelniük. Ebben tárgyalja a címerek jogi 

szabályozásának változásait69, valamint azt, hogy milyen képesítéssel rendelkező személyek 

készíthetnek címert. A határozat szerint címert készíthet bárki, akinek a munkáját elfogadja az 

a testület, amelyet csak az országos heraldikus szakértők akkreditációjával rendelkező 

 
69 Az 1993/64 számú kormányhatározat a címerek tervezésének jogi procedúráját olyan bonyolulttá tette, hogy 
abban az évben csak Fehér megye címerét fogadták el. Ezt később a 2003/25-ös kormányhatározatban felülírták, 
egyszerűsítették. Ehhez készített a Román Akadémia Országos Heraldikai, Genealógiai és Pecséttani Bizottsága 
módszertani útmutatót is (ld. Szekeres 2009:114-5). 
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személyek alkothatnak. A szerző önmagán kívül még felsorol 5 román kollégát, akik 

akkreditációval rendelkeznek, és ezzel a romániai hivatalos szakmai mező határait alapvetően 

erre a 6 személyre szűkíti. Magához a zászlótervezéshez nem szükséges ugyan akkreditáció, a 

végeredményt azonban jóvá kell hagynia az említett bizottságnak – a tudományos mező 

működésének logikájából az következik, hogy az elkészült munkákat a testület tagjai ellenőrzik 

és véleményezik. 

 
„M. J. jött akkor az ötlettel, hogy ha a szekér megelőzte a lovakat, a politikum dobálózik a székely jelképekkel, de 

nem tudja, hogy mi micsoda, és ezt kéne tisztázni, és ő megkereste Borboly Csabát a Hargita megyei tanács 

elnökét, s megkeresett bennünket. Mi kiadtuk, de a politika nem harapott rá. Volt konferencia is, a konferencián a 

politikusok nem maradtak ott, a politikus nem ül ott. Nem várja végig, aztán a könyveket nem tudom, hogy 

mennyire olvassák. Például az egyik politikus úgymond idézett a könyvből, de rosszul idézett, pont fordítottját 

mondta, mint amit a könyv írt... politikai szinten lengetik a zászlót, de arra, hogy ez mégis mi, nem kíváncsiak.” 

(F09) 

 

Az SZNT identitáspolitikai tevékenységében és önkényes akcióiban egyfajta politikai kihívást 

látva, a Hargita és Kovászna megyék tanácsai összefogtak, és a székely történelem, 

szimbólumok és hagyományok kutatásának támogatásáról döntöttek. 2009-ben megalakult a 

Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport a székely szimbólumok tudományos 

kutatására, azok tudományos fórumokon, kiállításokon való bemutatására. A zászló 

tervezésének kérdését újra a tudományos mező keretei közé szorították vissza, bemutatva a 

szakértői csoport tagjait és teljesítményeit a székelyföldi nyilvánosságban. A munkacsoport 

még 2010-ben kiadott egy tájékoztató füzetet Székely történelmi zászlók címmel, amelynek 

előszavát a Hargita Megyei Tanács elnöke jegyzi. Az előszó utal az SZNT-vel szembeni 

legitimációs és szakmai versenyre, valamint a román hatalom (saját szimbólumot és területi 

autonómiát) tiltó intézkedéseire:  
 

„Azé győzelem, akié a zászló. Ennek fényében kijelenthetem: győztünk. Elsősorban nem másokat győztünk le, 

hanem magunkat, a múltunk iránti közömbösséget, legyőztük a mese, a legenda és a valós múlt ismerete közötti 

különbséget. Mindkettő fontos, csak különbséget kell tenni a mese és a valóság között. De győztünk azok fölött 

is, akik múltunkat, kultúránkat letagadnák, jelentőségét csökkentenék, tudván, hogy ezzel jövőnket is 

megpecsételnék.” (Borboly 2010: 3–4)  

 

2011-ben és 2012-ben két tanulmánykötet is megjelent a munkacsoport gondozásában: az első 

a Jelképek Székelyföldön, majd egy év múlva a Címer és pecsét a Székelyföldön című. Az 2016-
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ban Csíkszeredában tartott könyvbemutató alkalmával Tamás Sándor, a Kovászna megyei 

tanács elnöke így összegezte a kutatómunka politikai értelemben is esszenciális eredményét: 

 
„Itt vagyunk a nem létező Székelyföld többszáz éves nem létező történelmét és jelképeit ismertető könyv 

bemutatóján. Belelapozok ebbe a kötetbe, és azt látom, hogy a székelységnek az új – és szeretném hangsúlyozni: 

az új – címere is 1437-ből való. Vajon hol voltak akkor azok az emberek, akik azt állítják, hogy mi nem is 

léteztünk? Következő közös projektünk, amelyet már el is indítottunk, a székelyföldi címeres levelek feltárása 

lesz, ami összefogással megvalósítható. Minden székelyföldi városba el kell vinni ezt a most megjelent könyvet, 

mert rendkívül fontos lenne, hogy minél több ember megismerhesse nemzete jelképeit.” (rmdsz.ro 2006) 

 

A tudományos munka támogatása olyan stratégiának bizonyult a székely zászló körüli vitákban, 

amely úgy a saját közösség felé, mint a román hatalom felé az RMDSZ politikai mozgásterét 

szélesítette: a kezdeményezés egyszerre illeszthető a hagyományok és sokszínűség 

Európájának diskurzusába, a területi autonómia-mozgalomba (az etnikai nacionalizmus és 

területiség összefonódásának diskurzusába), valamint a lokális identitásépítés új kereteibe (új 

európai identitáspolitikák, amelyek a hagyományok és sokszínűség mellett a lokális 

szuverenitást hangsúlyozzák). Az RMDSZ saját pozícióépítésében a tudományt támogató 

közösségépítő erőt testesítette meg, ami a régió történelmének megfelelően „demokratikus 

politikát” folytat, és egyszerre felel meg az sokszínű európai régiók „standardjának” és a 

tudományos tudást felhasználó közpolitikai tervezésnek, imidzsépítésnek (ld. rmdsz.ro 2006). 

 

4. 4. Összegzés 
 

A székely zászló megtervezésének mozzanata több egymással összefonódó folyamatba 

ágyazódik. Ezek közül a nyugati minták alapján megfogalmazott székelyföldi autonómia-

mozgalom megerősödése, az etnoregionális nemzetépítés aktiválódása az európai uniós 

csatlakozást megelőző időszakban, valamint a helyi értelmiség politikai és morális törekvései 

határozták meg azt a társadalmi környezetet, amelyben a székely zászló elfogadásra került.  

A fejezetben a zászló elfogadásának társadalmi környezetét történeti perspektívából mutattam 

be. Ennek fókuszában a helyi értelmiség szerephalmozása és a történetileg kialakult habitusa 

állt. A népszolgálat fogalmát itt a regionális elit habitusaként és a társadalmi problémákra adott 

lokális válaszok mintázataként értelmeztem. 

A zászló hitelessége körül kibontakozó vitát két dogma és ezzel párhuzamosan két szerep 

versenyeként értelmeztem: egyrészt a tudományos mezőn belül érvényesülő szabályokon, 

másrészt a helyi társadalmi hierarchián keresztül. A zászló autenticitása és a székelység 
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reprezentációja azonban az autonómiamozgalom terjedésével – szimbolikus értéke miatt – a 

politikai mezőbe pozícionálódott át, így a morális újító, de az aktuálpolitikából kiszoruló 

értelmiség szerepét (például Kónya Ádámét) a politikai szereplők által támogatott és 

szimbolikusan kisajátított intézmények vették át, amelyek a tudomány autoritásával fellépve a 

román nyilvánosság felé is képesek érvelni a székely szimbólumok hitelessége mellett.  

A székely zászló körüli vitában láthatóvá válnak a régió elismertetéséért vívott harc problémás 

pontjai is, mint például a régió területisége és a határok meghúzásának szimbolikus aktusa, a 

régió hiteles és demokratikus képviseletének kérdése és a régió hagyományait és a történetének 

tudományos legitimációját megtestesítő intézmények létrejötte és ellenőrzése. A 

következőkben a zászló székelyföldi politikában és a nemzeti mivolt megmutatásának 

folyamatában játszott szerepét mutatom be.    
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VII. A székely zászló az erdélyi magyar politikai mezőben 

 

1. Bevezető 
Az 1989 utáni Romániában a szimbolikus síkon megnyilvánuló etnopolitikát – magyar 

vonatkozásban – a magyar közösség kisebbségi helyzete, az RMDSZ megszervezése és 

intézményépítő tevékenysége, Magyarország mint anyaország határokon átívelő politikája és a 

külföldi közvélemény keretezte. Ez alkotja azt a tágabb kontextust – politikai mezőt –, 

amelyben a székely zászló politikai története alakult.70 A következő fejezetben a székely zászló 

politikai történetét két szinten ragadom meg. Egyrészt a saját erdélyi magyar közösségen belüli, 

a romániai magyar politikai szcéna kisebb-nagyobb országos és lokális szereplői között folyó 

versenyként, másrészt a román nemzetállam szimbolikus tevékenységére, a régióhoz való 

viszonyára adott válaszként.  

A romániai magyar politikai mezőben a székely zászló körüli ügyek katalizálták a székely 

identitáspolitikai törekvéseket és a régió reprezentációjának korábban bemutatott problémáit, 

továbbá felszínre hozták a különböző politikai csoportok közötti harcokat és törésvonalakat. 

Amikor azonban a zászlók kitűzésének perei és a zászlóhasználat korlátozása etnikai ügyként 

fogalmazódott meg és abban a helyiek a román állami elnyomás konkrét veszélyét 

azonosították, a zászló a helyi identitás és a térséghez való kötődés legfontosabb szimbólumává 

vált.  

A zászlóhasználat sokáig definiálatlan terület volt a romániai jogi szabályozásban. A jogi 

definiálatlanság ellenére indított pereket a helyiek indokolatlannak és a kulturális 

önmeghatározás elnyomásának érezték. Ezek a jogi viták, illetve a bennük megjelenő érvek 

átpolitizálása elősegítette a székely egységtudat megerősödését. Erre a folyamatra ugyanakkor 

ráerősítettek a helyi elitek által kezdeményezett, évente megszervezett politikai ünnepek is. A 

következőkben a zászló szerepét a régió reprezentációjában két szinten vizsgálom. Az előző 

fejezet logikájához hasonlóan bemutatom a romániai magyar politikai szereplők közötti 

szimbolikus küzdelmeket és a magyar-román konfliktusként keretezett politikai küzdelmeket 

is. 

 

 

 
70 Ez a viszonyrendszer a Brubaker-i triadikus modellt idézi (ld. Brubaker 2006). A modellt több romániai magyar 
kisebbséget elemző munka értelmezi, a modell történeti beágyazásáról és továbbfejlesztéséről több szöveg 
értekezik. 
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2. A székely zászló és az autonómiamozgalom 

2. 1. Az autonómiamozgalom fókuszai és a székely identitáspolitika új kihívásai 

 

A romániai magyar kisebbségi politika fókusz- és hangsúlyeltolódásaival az előző fejezetekben 

már foglalkoztam. Míg a kilencvenes években a legtöbb etnikai ügyként kezelt szimbolikus 

politikai kérdés az erdélyi nagyvárosok közül Kolozsvárt és Marosvásárhelyt érintette, a 

székelyföldi autonómia diskurzusával a kisebb székelyföldi városok – Sepsiszentgyörgy, 

Csíkszereda, Kézdivásárhely –, valamint a falvak – mint például Uzon, Csíkmadaras stb. – 

váltak az etnopolitika helyszíneivé. 

A hangsúlyeltolódásokat az etnikai hovatartozás kifejezésének új módja is jól szemlélteti. A 

székely zászló kitűzése az etnikai jelölést tudatos politikai cselekvéssé alakította, és bár a 

székelyföldi régiót többségében magyar nyelvűek (székelyek) lakják, a székely mégis 

markánsan jelölt kategóriává vált. A jelölt és jelöletlen kategóriák közötti differenciálás az 

adottnak vett és az eltérő közötti különbséget ragadja meg (lásd Brubaker et al.). Az etnikai 

kategóriák között a jelöletlen általában a magától értetődőt vagy egyértelműt, míg a jelölt 

kategória a szokatlant fedi. A társadalmi viszonyokban és az interakciókban az az etnikai 

kategória válik jelöltté, megkülönböztetetté, ami idegen vagy eltér a normálistól. Székelyföldön 

az etnikai kategóriák közötti megkülönböztetés nem követi az erdélyi magyar kisebbség és a 

román többség kategóriák közötti aszimmetriát. Úgy a román, mint a magyar vagy székely 

kategóriák jelöltek és jelöletlenek, függően az adott társadalmi környezettől, illetve a 

kontextusból következő elnyomó és elnyomott szerepektől. A jelölt–jelöletlen kategóriák 

között kialakult egyensúlyt épp a székely zászló bontotta meg. A közhivatalokra kitűzött román 

zászlók ugyan jelöletlenek a régióban, de általában a helyiek megkülönböztetik a „magyar” és 

a „román” intézményeket. Például a két megyében a megyei tanácsok mellett a nagyobb 

települések önkormányzatai többnyire „magyarok”, míg a rendőrség, a csendőrség és a 

hadsereg „románnak” számítanak, a használt nyelvtől függetlenül. Ezzel szemben az iskolák 

tannyelvük alapján kerülnek be az egyik vagy a másik kategóriába, hasonlóan a kulturális 

intézményekhez vagy egyházakhoz, ahol ugyancsak a nyelvhasználat és a hagyományos 

felosztás alapján válik az adott szervezet „magyarrá” vagy „románná”. A székely zászlók 

kitűzése nemcsak számos, korábban románként számontartott közintézmény és civil szervezet 

etnikai „hovatartozását” változtatta meg, hanem a helyi lakosok házait, lakásait is jelöltté tette. 

A családi és tömbházak megjelölése a helyi román lakosság válaszreakcióját is maga után 

vonta: a székelyek mellett megjelentek a román nemzeti lobogók is. A 2012 és 2016 közötti 
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időszakban a hovatartozás ilyen látványos performálása nyilvánvalóvá tette az etnicitás 

hétköznapi különbségtevésének gyakorlatait. Azok a „magyar” intézmények, amelyek 

visszautasították a székely zászló kitűzését „gyanússá” vagy „gyávává” váltak, míg azok, 

amelyek kitették – annak ellenére, hogy később bírósági döntés kötelezte őket a zászló 

eltávolítására – „bátor”, „igazi székely” intézményekként értékelődtek fel. 

Ez a folyamat egyúttal ideológiai hangsúlyeltolódásokat is maga után vont. Míg az erdélyi 

magyar társadalom koncepciója a román és magyarországi vezetéstől független, saját modell 

gyakorlatba ültetését szorgalmazta, addig az autonóm Székelyföld egyre inkább az etnikai 

szempontokat, a velük – és a „civilizációs fölénnyel” – legitimált regionalizmust és a Kárpát-

medencei magyar szolidaritást helyezi előtérbe, az európai trendekbe illesztve a mozgalmat. A 

folyamatot ugyanakkor úgy is értelmezhetjük, mint a városi, polgári kultúra értékeitől való 

kényszerű eltávolodást – amelyre az erdélyi városok „elrománosodása-elrománosítása”, a 

magyar urbánus közeg fokozatos eltűnése következtében került sor – és a reruralizációban 

megtestesülő nemzeti nosztalgiák megelevenedését. A kettő közötti különbség ideológiailag 

abban domborodik ki, hogy míg az első egy kisebbségvédelmi, alapvetően emberi jogi 

elismerésért való küzdelem ideológiájából táplálkozik, addig a második a kisebbségi 

nacionalizmus territorializációjára törekszik. 

 

2. 2. A Székely Nemzeti Tanács mozgalma 

 

Mivel a székely zászló politikai pályafutása a székelyföldi területi autonómia koncepciójának 

intézményesülési folyamatával fonódik össze, bemutatását az SZNT megalakulásával 

indítom.71 Az egyes elképzelések magyar közösségen belüli versenye, a politikai szervezetek 

rivalizálása rámutat a szimbolikus politika tétjeire (erről bővebben: Kántor–Majtényi 2004; 

Kántor 2000; Bognár 2006), meghatározza annak állomásait, és pontos képet tud adni arról, 

hogy az alulról építkező mozgalmak és a politika mezőjének erővonalai hogyan alakítják az 

identitáspolitika tartalmát, diskurzusait. 

2003 nyarán, egy új erdélyi magyar politikai érdekérvényesítő szereplőként jött létre 

Gyergyócsomafalván az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kezdeményező Testülete (EMNT – 

KT), pár hónapon belül pedig megalakult a székelyföldi szervezete, a Székely Nemzeti Tanács 

 
71 Ezt a szálat azért fontos hangsúlyozni, mivel az erdélyi magyar politikai szcéna kapcsán többféle hasznos 
magyarázó elméleti keretet alkalmaztak az elmúlt években. A teljesség igénye nélkül említhetjük Kántor Zoltán 
„kisebbségi nacionalizmus” keretét, Kiss Tamás és szerzőtársainak az „aszimmetrikus akkomodáció” fogalmát, 
de Lőrincz D. Józsefnek az „ambivalens diskurzusokról” írt munkáját is ide lehet sorolni.   
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Kezdeményező Testülete. Őszre az SZNT, Csapó Józseffel az élén, elkezdte a munkáját, ennek 

nyomán pedig még ugyanebben az évben települési szinteken is megalakultak a helyi tanácsok. 

2004. január 17-én Sepsiszentgyörgyön ülésezett az SZNT, ahol több szimbolikusan is lényeges 

esemény történt. Egyrészt elfogadták az SZNT autonómia-koncepcióját tartalmazó 

dokumentumot, a Székelyföld Statútumát, másrészt a Kónya Ádám által tervezett székely 

zászlót és címert. Az SZNT pár hónap múlva elkezdte megszervezni azt a népszavazást, 

amelynek a törvény szerint meg kell előznie a közigazgatási határok módosításáról szóló 

törvénytervezetet.  

Az SZNT népszavazás kiírására szólította fel a megyei és települési önkormányzatokat Maros, 

Hargita és Kovászna megye szintjén, egyúttal pedig javasolta, hogy Románia európai uniós 

csatlakozásnak legyen feltétele Székelyföld területi autonómiája. Markó Béla, a 

kormánykoalíció részét alkotó RMDSZ akkori elnöke – és aktuális miniszterelnökhelyettes – 

egy nyilatkozatában alkotmányellenesnek nyilvánította az SZNT kezdeményezését, 

ugyanakkor megfelelő keretnek találta az RMDSZ kisebbségi törvénytervezetét a kulturális 

autonómia kivívására. Az SZNT azonban nem állt el a saját koncepcióinak megvalósításától 

(ld. sznt.sic.hu 2008). 

2006. március 15-én Székelyudvarhelyen megszervezték a „Székely Nagygyűlést”, ahol 

húszezer résztvevő közfelkiáltással elfogadott egy, a székelyföldi területi autonómia melletti 

elköteleződést kifejező kiáltványt. Ugyanez év július 18-án Gyergyóditróba szerveztek 

„Székely Nemzetgyűlést”, ahol megállapodtak Székelyföld „határaiban”, „kinyilvánították” az 

államon belüli önrendelkezés jogát, végül pedig felszólították a román parlamentet, hogy hozza 

létre a Székelyföld autonóm régiót, és ismerje el Székelyföldet. Ősszel az SZNT felkérte a 

Székelyföldhöz tartozó települések vezetőit, tanácsait, hogy írjanak ki helyi, „nem hivatalos” 

népszavazásokat. Ezek lebonyolítására októberben került sor – a román nyilvánosság általános 

felháborodása közepette –, az SZNT honlapján közzétett adatok szerint a szavazáson részt vevő 

209304 főből 207864 (99,31%) szavazott igennel az autonómiára (a népszavazásba bevont 254 

településen összesen 395 008 személyt nyilvánítottak szavazásra jogosultnak) (ld. sznt.sic.hu 

2008). 
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A magyar zászló mellett a székely zászló több verziója is feltűnik a gyűléseken.  

Gyergyóditró 2006, Albert Levente fotói. 

 

A 2008-as romániai helyhatósági választások kampányában a székelyföldi autonómia kérdése 

újra központi témává vált: a Szász Jenő vezetésével megalakult – és az SZNT által is támogatott 

– Magyar Polgári Párt és az RMDSZ helyi vezetői között folyamatos volt a konfliktus és az 

autonómia hiteles képviseletéért folytatott verseny. Az önkormányzati választások ugyanakkor 

más szempontból is cezúrát jelentettek: a székelyföldi területet alkotó két megyébe és ezek 

megyeközpontjainak vezetésébe olyan politikai aktorok kerültek, akik a régió reprezentációja 

és a székely identitáspolitika kisajátítására törekedtek. Ezeknek a vezetőknek a neve szorosan 

összefonódott a székely zászlót övező botrányokkal, a tüntetések vezető funkcióival, a 

mozgósítással és Székelyföld egységes reprezentációjára tett kísérletekkel. 
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Az erdélyi magyar politikai szereplők Románia 2007. január 1-jei EU-csatlakozását követően 

is igyekeztek napirenden tartani a székelyföldi autonómia kérdését, mégpedig a régóta húzódó 

romániai közigazgatási reform kapcsán (Bajtalan 2016). A fő cél továbbra is egy magyar 

többségű, kiterjedt önkormányzattal rendelkező régió létrehozása volt Székelyföldön. Ebbe a 

folyamatba illeszkedtek a 2009. szeptember 4-én és 5-én megtartott székely önkormányzati 

nagygyűlések is, amelyek egyúttal azt a kisajátítási versenyt is jól szemléltetik, amelyről a 

későbbiekben is lesz még szó. Az SZNT ugyanis belefogott egy székely nagygyűlés 

szervezésébe, amelyre meghívott több mint 1800 politikai vagy adminisztratív pozícióban levő 

személyt, székelyföldi magyar polgármestereket, alpolgármestereket, önkormányzati 

képviselőket, saját pozícióját pedig a versengő pártok fölött álló adminisztratív hatalomként 

igyekezett meghatározni.  

Ezt azonban az RMDSZ nem tekintette legitimnek, így sokáig a gyűlés megakadályozására 

törekedett, végül pedig megpróbálta kisajátítani az eseményt. Az EMNT-vel közösen létrehozta 

az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórumot, és egy nappal az SZNT rendezvénye előtt saját 

önkormányzati nagygyűlést tartottak Csíkszeredában, amelyen Markó Béla és Tőkés László 

mellett Szász Jenő, az MPP elnöke és Izsák Balázs is részt vett, és két közös dokumentumot is 

elfogadtak („Kiáltvány a Székelyföldért” és „Memorandum Székelyföld sajátos közigazgatási 

és fejlesztési jogállásáért”).72 Másnap került sor Székelyudvarhelyen az SZNT szervezte 

Székely Önkormányzati Nagygyűlésre, amelyre azonban az RMDSZ fontosabb politikusai nem 

mentek el.73 A politikai rivalizálás látványosan megnyilvánult a jelképek terén is: míg a 

csíkszeredai nagygyűlést az RMDSZ jelképei uralták – igaz, a szövetség színei és zászlói között 

egy-egy székely zászló is helyet kapott –, addig a székelyudvarhelyi eseményen vitathatatlan 

volt az SZNT székely zászlójának a dominanciája.74 

2010 után az SZNT, MPP, EMNP (az EMNT kezdeményezésére 2011-ben jegyezték be az 

Erdélyi Magyar Néppártot) és az RMDSZ közötti hatalmi harcokban a Magyarországon 

újonnan kormányra lépett, kétharmados parlamenti többséggel rendelkező Fidesz is egyre 

nyíltabban részt vett: hol támogatások odaítélésével, hol szimbolikus politikai gesztusokkal, 

nyilatkozatokkal. A romániai közigazgatási reform megakadásával a székelyföldi politikusok 

legfontosabb témája az autonómia-gondolat és a székely zászló szimbolikus megvédése lett, 

amelyhez a magyar kormány is támogatást nyújtott.  

 
72 Ld. Farcádi 2009. A két dokumentum forráshelye: Szepessy 2009: 632-633 és Memorandum 2009. 
73 A beszámolót ld., Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés 2009. 
74 A szimbolikus kellékek használata a színpadképek közötti különbségekben jól tetten érhető: magyarosszefogas 
YouTube csatorna 2009 és minden-ami-magyar.hu 2009. 
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2012-től a zászló nyilvános térben való megjelenése és annak korlátozása olyan politikai mezőt 

alakított ki, amelyben a diskurzusok újratermelték a román–magyar szembenállást. Az RMDSZ 

is revideálta korábbi álláspontját, és az autonómia-mozgalom élére a saját helyi politikusait 

helyezte. 2013-ban a zászló ügyében a helyi szereplők mellett hangsúlyosabban megjelentek a 

magyarországi politikusok is, többek közt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Németh Zsolt 

külügyi államtitkár és Füzes Oszkár bukaresti nagykövet. A magyarországi politika 

beavatkozása a székelyföldi jelképhasználat és az autonómia-mozgalom szimbolikus ügyeibe 

konfliktusokat gerjesztett a két állam között, ami tovább erősítette az etnikai határok mentén 

kialakult szembenállást.  

A viták diplomáciai szintre jutását jelképesen is egyértelművé tette a székely zászló magyar 

parlamentre való kitűzése. Mindez Budapest szempontjából jól illeszkedett a könnyített 

honosítás, a magyar etnikai szolidaritás diskurzusaiba. Magyarország és Szlovákia egyes 

területeinek felzászlózása az országhatárokon átnyúló nemzeti közösség szimbólumává avatta 

a székely zászlót. 

 

2. 3. Szimbolikus politika és mozgósítás 

 

Az autonómia képviseletének következő fázisában a helyi, de nagyobb tömegeket megmozgató 

eseményekre került a hangsúly. Ebben a csúcspontot a Székelyek Nagy Menetelése jelentette. A 

2013. októberi rendezvényhez minden erdélyi magyar politikai szervezet csatlakozott, 

Magyarországról a Fidesz, a Jobbik és az LMP jelezte támogatását. A menetelést Gábor Áron 

születésnapjának évfordulójára időzítették, a sor pedig az ő szülőfalujától, Berecktől, halálának 

helyszínéig, Kökösig tartott. Az egész napos esemény legfontosabb célkitűzése az volt, hogy a 

tömeg mozgósításával tiltakozzanak a román közigazgatási reformtervek ellen75 – amelyek 

úgymond feldarabolnák az egységes Székelyföldet –, és tüntessenek a székelyföldi területi 

autonómia mellett. Az egybefüggő, zászlókat vivő menetoszlop 54 kilométer hosszúra nyúlt, és 

az akció – magyar – becslések szerint 150 ezer résztvevőt vonzott.  

 
75 A 2013-as közigazgatási reformtervezet elsősorban az EU-s pénzalapok menedzsmentjében jelentkező 
problémákat kezelte volna, de a reform meghiúsult, és konkrét tervezetet később sem került közvitára. Bővebben 
ld. Bajtalan 2016. 
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Albert Levente felvétele, 2013. 

 

A következő hasonló rendezvény a később évente újra és újra megtartott Székely Szabadság 

Napja volt (2014. március 10.). Az esemény újabb szereplőkkel bővítette a kiemelkedő székely 

személyiségek sorát az emblematikus, nemzeti hősként tisztelt 1848–49-es szabadságharcos, 

Gábor Áron után: a forradalom székely mártírjaival.76 Rájuk emlékezve Marosvásárhelyen 

gyűltek össze az erdélyi magyar politikai szereplők, vallási vezetők és a tüntető tömeg.  

 
Saját felvétel, 2016. 

 

A szimbolikus megmozdulások sorába illeszkedik még az SZNT által 2015-ben szervezett 

Székelyföld Autonómiájának Napja, ahol az emlékezetpolitikáról áttevődött a hangsúly a 

 
76 Erről bővebben ebben a tanulmányban írtam: Patakfalvi-Czirják 2018.  
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területiségre és a határőrzés identitáskonstruáló hagyományára. A hagyományos székely 

lármafák és őrtüzek funkcionalitásukat tekintve egyszerre működtek a veszély (vadállatok) 

távol tartásaként és kommunikációs eszközként, jelzésként. Az SZNT felhívására a megadott 

esti időpontban az autonómiamozgalom hívei több település határába kivonultak, és a 

tűzgyújtással kivilágították a régiót, illetve szimbolikusan elűzték a Székelyföldre leselkedő 

veszélyeket.  

 
Albert Levente felvétele, 2018. 

 

Az elsősorban lokális beágyazottsággal bíró SZNT ugyanakkor nemcsak a fentebb említett 

események szervezését vállalta magára, hanem katalán példára 2014-ben létrehozta a „sic.hu” 

internetes tartománynevet, amivel a mozgalom számára biztosította a virtuális terjeszkedés 

lehetőségét is. Ez végül nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mint ahogy a székely 

e-mailcímek használata sem.  

A székelyföldi területi autonómia koncepciójának intézményesülési folyamatában fontos 

szerepet játszottak a fentebb említett látványos események. A gyergyóditrói gyűlés, a 

csíkszeredai és székelyudvarhelyi önkormányzati nagygyűlések, a székely zászló elleni 

fellépések és az ezzel kapcsolatos perek, a magyar Országházra kifüggesztett székely zászló, a 

Székelyek Nagy Menetelése, a Székely Szabadság Napja és a Székelyföldi Autonómia Napja 

(más néven Őrtüzek) megalapozták, popularizálták és artikulálták azt a Székelyföld-képet, 

amelyben a terület, a katonatársadalom és a szabad natio hagyományai ötvöződnek a saját 

közösség emlékezetpolitikai mozzanataival. Az SZNT (és részben a többi magyar aktor) akciói 

nem jártak konkrét eredményekkel ugyan, mindazonáltal Székelyföldet mint valós régiót és a 

székely identitást mint élő regionális identitást artikulálták. Az autonomista gyűlések, a 

történelmi eseményekre való emlékezések és a felzászlózott tömegtüntetések alkalmas keretnek 
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bizonyultak a kulturális közösség politikai közösséggé formálására, a nagyszámú résztvevő 

pedig demonstrálta a regionalista-autonomista mozgalom tömegbázisát. A gyűléseken 

lobogtatott számtalan székely zászló, a Nagy Menetelés több kilométer hosszú székely zászlója, 

valamint az a tény, hogy idővel az RMDSZ helyi vezetői is felkarolták a csillagos-holdas, kék-

arany lobogót, amely a székelyföldi rendezvények állandó szereplőjévé vált, az SZNT által 

kreált szimbólum győzelmét jelezte a magyar közösség felé, ugyanakkor megjelenítette a 

külvilág számára a régiót is, összekapcsolva az autonómiamozgalmat saját jelképével. Ez a 

szimbolikus győzelem azonban relatívnak mutatkozott, ugyanis a fő rivális, az RMDSZ (amivel 

a fejezet második felében behatóbban foglalkozom) és a támogató magyar kormány is a saját 

céljainak megfelelően használta fel. 

 

3. Verseny a székelység és a régió reprezentációjáért 
3. 1. Ki képviselheti a székelyeket/Székelyföldet? 

 
Azután, hogy röviden bemutattam az erdélyi magyar politikai mező aktorainak tevékenységét, 

alapállásait, valamint egymáshoz képest kialakított pozícióit, a következőkben a mezőn belül 

zajló reprezentációs és klasszifikációs küzdelemre fogok koncentrálni. Azt vizsgálom meg, 

hogy a székely zászlón keresztül realizálódó szimbolikus politikai versenyek hogyan hoznak 

létre saját székelység-/Székelyföld-képeket, és ezek a reprezentációk milyen társadalmi 

kontextusba ágyazva versengenek egymással. Ezt a kisebbségi politikai mezőt – Pierre 

Bourdieu nyomán – a különféle pozíciók és alapállások differenciált és kompetitív mezőjeként 

értelmezem, amelyben különféle politikai szervezetek igyekeznek kisajátítani a kisebbség 

reprezentációját. Mivel a székely zászló történetéből indulok ki, a zászló politikai 

intézményesülését az Székely Nemzeti Tanács közösségszervező és mozgósító ünnepein 

keresztül vizsgálom. Ezután azokat a szimbolikus politikai harcokat veszem szemügyre, 

amelyek a zászló tulajdonlásáért folytak 2004-től egészen a 2015 júniusában elfogadott 

zászlótörvényig – amely szerint egy helyi nyilvános vita és az Országos Heraldika, Genealógia 

és Pecséttani Bizottság szakvéleménye után a kormány hozza a végső határozatot az új zászló 

jóváhagyásáról. 

Az erdélyi magyar politikai mezőn belüli verseny tétjét az képezi, hogy ki képviselheti 

leghitelesebben a Romániában élő magyar lakosságot és igényeit. A Székelyföldre koncentráló 

politika olyan értelemben speciális, hogy beleilleszthető a szocio-kulturálisan, földrajzilag, 

gazdaságilag elkülönülő régiókról való európai politikai beszédmódba – tehát a 

kisebbségvédelmi, etnopolitikai szint kiegészül az etnokulturális régiók diszkurzív szintjével. 
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Ahogy az egyes autonómiatervezetekben megjelent (Bajtalan 2016, Bognár 2006), hol az 

emberjogi alapokra helyezett kisebbségvédelmi, hol a politikai szubszidiaritás keretében 

megragadott etnopolitikai, hol pedig az identitáspolitikai beszédmódba helyezett regionális 

identitás erősítésének aspektusai váltak meghatározóvá.  

A székelyföldi politikai erőviszonyokat nagyban meghatározta, hogy a budapesti politikai 

vezetés mikor és milyen ügyekkel vállalt szolidaritást, vagy melyeket keretezte át saját politikai 

céljai mentén. Például a székely zászló tiltásának magyarországi reakciói az erdélyi magyar 

politika belharcának erővonalait is átrendezték. Egy ideig úgy tűnt, hogy az RMDSZ 

ellenzékeként szerveződő – a helyi társadalomba beágyazott és a Fidesz által is támogatott – 

csoportok válhatnak a székelyföldiség, a székely kultúra és az ezekhez kapcsolódó 

identitásszimbólumok egyetlen autentikus képviselőivé. A székelyföldi mozgósítás új alkalmai 

(a Székely Szabadság Napja, az autonómia-tüntetések), a gazdasági tevékenységek régióra 

vonatkozó elképzelései (például a Székelyföldi Termék és Székely Termék brandjei) a székely 

identitás körüli diskurzusokat új tartalommal töltötték meg. 

A gazdasági források, a romániai magyar intézmények és a közösség politikai képviselete révén 

az RMDSZ megkerülhetetlen erő maradt az olyan kisebb, korlátozott befolyással rendelkező, 

az etnopolitikai ügyeket túlhangsúlyozó szervezetekkel szemben, mint a Tőkés László vezette 

Erdélyi Magyar Néppárt, vagy a Magyar Polgári Párt. 

 

3. 2. Klasszifikációs küzdelem a képviseletért/reprezentációért – a közösség 

 

A következőkben a romániai magyar politikai aktorok között a reprezentációért folytatott 

klasszifikációs küzdelmet három aspektusból ragadom meg: ezek a közösség, a régió határai és 

az identitás kérdése. Mindhárom szervesen összefügg egymással, és egyaránt fontos szerepet 

játszanak a politikai követelések artikulációjában is. A bemutatás Pierre Bourdieu régióra 

vonatkozó megállapításait követi: „Azok a harcok, amelyek az etnikai és regionális identitás 

körül, tehát olyan tulajdonságok (jelvények vagy stigmák) körül folynak, amelyek az eredet 

helyéhez, azon keresztül magához az eredethez kapcsolódnak, és olyan tartós jegyekhez, 

amelyek vele kapcsolatosak – mint például a kiejtés –, sajátos esetei az osztályozásért folyó 

harcoknak. A harc célja olyan hatalom kizárólagos birtoklása, amelyből lehetséges láttatni és 

elhitetni, megismertetni és elismertetni, egyszóval kikényszeríteni a társadalmi világ 

felosztásának legitim definícióját, azáltal pedig csoportokat teremteni és csoportokat 

megszűntetni. A harcok tétje olyan hatalom, amely kikényszerítheti a társadalmi világ egyfajta 

szemléletét (vízióját) a fölosztás (divízió́) elvei által” (Bourdieu 1985:11)  
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A klasszifikációs küzdelem első esete a képviselt közösség meghatározásáért és láthatóvá 

tételéért folytatott harc. Ennek során a vezető politikai aktorok kifelé, illetve saját maguk 

számára meghatározzák azt a közösséget, amelyet képviselnek. A küzdelem során artikulálódó 

kategóriák közötti különbséget egyrészt az entitás lehatárolása („erdélyi magyar”, „romániai 

magyar”, „székelyföldi” vagy „székely”), másrészt a meghatározás mögött meghúzódó logika 

(a „kisebbségi”, az „etnikai”, illetve a „regionális identitás” elképzelése) határozza meg. 

Az RMDSZ ebben a szimbolikus küzdelemben a rendszerváltás óta a romániai magyar, illetve 

az erdélyi magyar kategória elismertetéséért és intézményesítéséért küzdött. A székelyföldi 

identitáspolitika felerősödésével, lokálisan az RMDSZ-el rivális szervezetek az erdélyi vagy 

romániai magyar entitástól elkülönítve, annak komplementereként a székely kategóriát kezdték 

alkalmazni. Az autonómia-mozgalom megerősödésével azonban a helyi politikai vezetők 

beszédmódjában az erdélyi és székelyföldi kategóriák mellérendelő szerkezetben jelennek, meg 

és a kettő közötti viszony kapcsolatos (és) vagy választó (vagy) lett. A két elismertetési stratégia 

eltávolodott egymástól, ugyanis az erdélyi magyar kategóriát a kisebbség–többség 

viszonylatában, a székelyföldit viszont etnoregionális értelemben határozták meg. 

A székely zászló ennek a versenynek vált fontos szimbólumává. A székelyföldi politikai 

szereplők számára a „tömbmagyar”, a „székely” régiót jeleníti meg, amelyben a székelyek mint 

etnikai közösség működnek. A zászló kitűzése és a zászlóhasználatért tüntető tömeg ezt a 

politikai törekvést tette átélhetővé. Minden nagyobb tüntetés, politikai jellegű ünnep 

elősegítette azt, hogy a székely kategóriát mint kulturális és politikai közösséget láttassák. A 

székelyföldi politika erősödésével és az SZNT tevékenységével azonban a székely kategóriát 

egyfajta etnikai szövetség modellje alapján kezdték használni. Székelyföld határainak 

hangsúlyozásával, a közös politikai és társadalmi érdekek artikulálásával a székelyföldi elitek 

a régiót mint etnikai közösséget határozták meg.  

A versengő politikai cselekvők alapvetően ugyanazt az üzenetet közvetítették – a lakosság a 

magánházak felzászlózásával a román hatalom által elnyomott közösség képét erősítette. A 

verseny sikerét a zászlózás ügyének magasabb intézményi képviseletével, a bírósági eljárások 

és büntetések felvállalásával tudták fenntartani. A közéleti hitelesség kritériuma a politikusok 

nyilvános „meghurcolása” lett. A nyilvános meghurcolások a magyar nyelvű sajtó 

keretezésében a közösség megfélemlítését szolgálták. Például az egyik magyarországi lap a 

zászlót kitűző helyi önkormányzatok megbírságolását és a helyi polgármesterek elleni 

eljárásokat a közösség fokozódó elnyomásaként írta le: 
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„Egyre keményebb eszközöket használnak a román hatóságok a székely autonómia iránti elkötelezett települések 

vezetői ellen. A székely zászlók használatának büntetése után idén már a második polgármestert hurcolják el 

álarcos kommandósok a hajnali órákban.” (Szarka 2015)  

 

Hasonlóan az erdélyi magyar sajtóban a román hatóságok és az autonómiáért küzdő hiteles 

magyar vezetők szembenállását hangsúlyozzák:  

 
„A hatóságok ugyanis ürügyként használják fel az országban zajló korrupcióellenes hadjáratot arra, hogy a 

legnagyobb népszerűségnek örvendő, a magyarság megmaradásáért, nemzeti jelképei szabad használatáért 

síkraszálló közösségi vezetőket is lejárassa és meghátrálásra késztesse.” (maszol.ro 2016b) 

 

Az elnyomott közösséggel és az üldözött vezetőkkel vállalt szolidaritás, ami a székely kategória 

rendszeressé váló használatát tette lehetővé, a nyilvános események fontos elemévé vált. Ebben 

a folyamatban a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezte „Székelyek Nagy Menetelése” volt 

az első és a legsikeresebb. Az esemény során egy 54 kilométeres menetoszlop vonult fel a 

Kovászna megyei Kökös és Bereck között, több mint kétszázezer fővel. Ahogy az SZNT 

vezetője fogalmazott:  

 
„Megteremtettük az autonómiaküzdelem mozgalmi hátterét. Marosvásárhelyen a Székely Szabadság Napján, vagy 

ma, itt Bereck és Kökös között arra mutatunk példát az utánunk jövőknek, hogy közösségi összefogással nincsen 

lehetetlen. Hétszázezer székely akarata olyan erő, amely meg fogja teremteni Székelyföld területi autonómiáját”.77 

 

A tömegben négy darab 250 méter hosszú székely zászlót is kifeszítettek. 

 

 
A Nagy Menetelés plakátján dominánsan megjelentek a székely zászló színei. Mindkét plakáton a zászlókkal 

vonuló tömeg kap központi szerepet. 

 
77 Izsák Balázs beszédének eredeti megjelenése ld. Barabás–Pinti–Turoczki 2013. 
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A 250 méter hosszú zászló. 2014, Albert Levente felvétele 

 

3. 3. Székelyföld határai 

 

A szimbolikus harc második esete a területiséggel, a saját terület határaival kapcsolatos. A 

székely zászló kitűzése a helyi intézményekre egyszerre jelenítette meg a versengő magyar 

politikai törekvéseket és fejezte ki a regionális önazonosságot, egyúttal pedig a terület 

megjelölésének fontos aktusa is volt. Így került fel a politikai térképre Uzon község78 vagy 

Csíkmadaras79 is. 

Azáltal, hogy megjelent a köztereken – sok helyen kitűzték a polgármesteri hivatalokra és 

számos épületre, de volt, ahol a település főterén is felhúzták – a zászló mintegy „székellyé 

tette” a régiót. Elterjedése megmutatta Székelyföld határait is, a zászlót ugyanis csak a magyar 

többségű önkormányzatok és hivatalok használták. Az elhatárolás azonban nem csak „kifelé”, 

a román többségű vidékek felé nyilvánult meg, hanem „befelé” is, mivel a hagyományosan 

„román jellegűnek” számító helyi intézmények (a prefektúrák, rendfenntartó és katonai 

szervek, valamint az ortodox egyház) épületeire nem került ki. 

Az SZNT a határok megjelölésének is látványos ünnepi és politikai formát adott. Az őrtüzek 

felelevenítették az identitásépítés egyik fontos toposzát, a székelység egykori határvédő 

 
78 Ld. például ezt a cikket: Kovács 2016. 
79A csíkmadarasi zászló-pert a polgármester így kommentálja: „A jogainkért harcolnunk kell. A mandátumomat 
kiviszem a zászló alatt, utolsó percig kitartok a zászló mellett!” Az idézet pontos helye: Péter 2016. 
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szerepét. A 2016-os eseményen az SZNT egy kiáltványt készített elő, amelyben a régió 

határainak elismerését követelték: 

 
"Ragaszkodunk a nyolc székely széket és 149 önkormányzatot magába foglaló Székelyföld határaihoz, amelyet a 

helyi közösségek népszavazása tesz majd véglegessé. Követeljük, hogy az Európában gyakorolt normák 

érvényesüljenek, és a Székely Nép - Európa autonóm közösségeihez hasonlóan - megélhesse önrendelkezését 

Székelyföld autonómiája révén" (ld. https://www.sznt.org/hu/dokumentumok/kozlemenyek/329-vilagitson-egesz-

szekelyfoeld, letöltve 2018.09.21) 

 
Az őszi tömegesemény plakátjai Székelyföld határait mutatják meg. A bibliai idézet nyomatékosítja az SZNT 

népszolgálati habitusát, szemben a politikai szereppel. 

 

3. 4. Az identitás 

 

A harmadik területet ebben a szimbolikus harcban az identitás és hagyományok körüli 

diskurzusokban lehet beazonosítani. A verseny tétje itt a székely kategória kulturális 

reprezentációjának meghatározása, annak körülírása és a történeti gyökerei felmutatása. Az 

identitás és a székely hagyományok meghatározásának kisajátításáért folytatott verseny abból 

az elképzelésből táplálkozik, hogy a hatalmi, nemzetállami elnyomás ellen a „megerősített 

önazonossággal”, a székely jelleg hangsúlyozásával és az etnikai határok tudatosításával, lehet 

küzdeni. 

A Székely Szabadság Napja vagy az RMDSZ által szervezett Székely Vágta ekképp nemcsak 

a régió „székely jellegére” emlékezteti a résztvevőket és a nézőket, hanem erőteljesen 

hozzájárul a helyi hagyományok újrateremtéséhez, újrakeretezéséhez.  
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A Székely Szabadság Napja plakátjait az SZNT szimbólumai uralják. A 2018-as plakát különösen érdekes, mivel 

magát a 100 éve létrehozott SZNT-t is megidézi. 

 

A Székely Vágta 2011 óta évente a Nemzeti Vágta helyi, egyetlen határon túli futama. Az 

esemény a régió reprezentációja mellett a székely zászló beiktatására is jó alkalmat nyújtott. 

 
A verseny kezdetét jelző zászlóhúzásra készülnek a „székely” huszárok. A felvételt Albert Levente készítette 2016-

ban. 

 
„Nyeregbe, Székely!” A budapesti Nemzeti Vágta sepsiszentgyörgyi előfutama, felvétel Albert Levente, 2017. 
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Huszárok zászlókkal, Albert Levente felvétele, 2017. 

 

A székelyföldi közterek felzászlózása mind olyan mozzanatai a szimbolikus politikának, 

amelyek a nemzetiesítő államként észlelt (ld. Brubaker 2006) román hatalommal szemben 

aktiválódtak. Ugyanakkor a zászló szerepe a közösségépítés és mozgósítás folyamatában, 

illetve a hagyományok felelevenítésében azt igazolja, hogy a kék-arany lobogó sikeres 

szimbólumnak bizonyult az egységesként reprezentált székely nép és a székely régió 

megmutatására. 

 

4. Szimbolikus versengés a székely zászlóért 

 

A székely zászló tehát nemcsak az etnikai hovatartozás kommunikálását tette lehetővé, hanem 

szimbolikus tőkeként is működött az adott időszakban. A szimbolikus tőke kisajátítására 

irányuló politikai versenyeket a következőkben magyar–magyar és magyar–román (tehát 

interetnikus) viszonylatban is elemezni fogom. 

A szimbolikus verseny elemzésekor Simon Harrison négy ideáltípusát használom, és ezeket 

egészítem ki egy továbbival. Elsőként az értékelési versenyt elemzem, másodikként a 

tulajdonlási, harmadikként az újítási, negyedikként pedig a kiterjesztési harcot mutatom be (ld. 

Harrison 2000), végül ezek mellé állítom az ajándékozást. A protokoll ajándékozás keretében 

átnyújtott tárgyak, amik a régió elismerésében politikai szimbólummá váltak, olyan 

szituációkat teremtenek, amikben az ajándékot átvevő egy szimbolikus csapdába sétál bele. 

Mivel az ajándék egy jelentős politikai cél tárgyi megjelenítője, annak elfogadása a politikai 

célok implicit elismerését vonja maga után. Hasonlóan a többi ideáltípushoz, ez is alkalmas a 

közösség definiálására (az ajándékozó közösség), az ellenfél szimbolikus kijátszására és a saját 

közösség szimbolikus elismertetésére. A következőkben elemzett öt forma a helyi viszonyokba 
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ágyazott szimbolikus versenyeket veszi sorra úgy, hogy összetett képet kapunk a zászló lokális 

jelentőségéről a politikai mezőben. 

 

4. 1. Értékelési verseny  

 
Simon Harrison azokat a konfliktusokat sorolta az értékelési verseny kategóriájába, amelyek a 

különböző csoportok, etnikumok reprezentációjára használt tárgyak között rangsort állítanak 

fel, és a saját jelképeket a hierarchia csúcsára állítva nyomatékosítják saját, magasabb 

státuszukat (ld. Harrison 2000: 194). A hierarchia értékadó kritériumok, például a közösség 

presztízse, nemzetközi ismertsége, gazdasági ereje, legitimitása, történelmi múltban játszott 

szerepe alapján áll össze. A versenyben részt vevő aktorok azt a stratégiát követik, hogy 

politikai performanszokkal bizonyítják a vetélytársakat megtestesítő szimbólum 

értéktelenségét, vagy ezek alkalmával hangsúlyozzák, hogy a riválisok jelképei nem lehetnek 

értékesebbek a sajátjaiknál. Míg az első verzió esetében arról van szó, hogy az ellenfél jelképét 

teljesen el kell utasítani, vagy rá kell mutatni történelmietlen, szakmaiatlan voltára, addig a 

másodikban abból indulnak ki, hogy az egyéneknek többféle kötődésük van, de azok között kell 

léteznie egy hierarchiának, például az európai, a magyar és a székely identitás között kell 

léteznie egy rangsornak.80 

 

 
80 Az egyik első Sepsiszentgyörgyön megszervezett tüntetés 2012 novemberében zajlott le, ahol a székelyek 
nevében készült petíciót nyújtották át az akkori prefektusnak. Az esemény során 500 székely zászlót osztottak szét. 
A politikai beszédeket a középületek magyar feliratozása, az utcanevek, a zászlók használata és általában a saját 
identitáshoz való jog hangsúlyozása jellemezte – ezt az átnyújtott petícióban egyetlen mondattal is kifejezték: 
„Felkérjük Codrin Munteanu prefektus urat, hogy kérjen bocsánatot a székely néptől”. (Bővebben ld.: Kiss 2012) 
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Székely zászlók és a tömeg, 2012. november, Sepsiszentgyörgy. Albert Levente fényképe 

 

A magyar nyilvánosságban a székely identitás és a régió mellett fontos distinkció alakult ki a 

„jó román” és a „rossz román” kategóriák között. Az egyik székelyföldi megye tanácsának 

vezetője egy nyilatkozatában különbséget tett a „bennszülött” helyi románok, akik támogatják 

a székely régió autonómiáját és a székely zászló használatához való jogot, és a „Securitate által 

beköltöztetett románok”81, tehát a hatalom által irányított, „jöttment” román lakosság között. A 

„jöttmentek” kategóriájának lehatárolásával többszöri utalás történt a Székelyföldre 

összpontosító román hazafias szervezetre (a „Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok 

Civil Fórum”-ára82) és a megye akkori prefektusára, Codrin Munteanura is, aki többtucat 

alkalommal jelentette fel a zászlót kitűző önkormányzatokat, közintézményeket.83 Mindezt a 

magyar fél állítása szerint az motiválja, hogy Munteanu nem ismeri Székelyföld önkormányzati 

hagyományait, hatalmi érdekből tagadja jelentőségüket – ezért tiltja az „őshonosság” tárgyi 

szimbólumának használatát. A prefektus egyik feljelentésének indoklásában a zászlót nemcsak 

törvénytelennek, hanem értéktelennek is titulálta: „A székely zászló kitűzése éppen annyira 

törvénytelen, mintha egy futballklub vagy autógyár zászlaját tennénk a községházára” 

(kronikaonline.ro 2012). Hasonlóan „degradáló”, az értékelési versenyt jól példázó írás jelent 

meg a Condeiul Ardelean regionális konzervatív-nacionalista, gyakran szélsőséges hangnemű 

lapban, a Székely zászlónak nevezett párnahuzat címmel:  

 
81 A 2013-as sajtóértekezleten elhangzott nyilatkozat és utóélete kapcsán ld.: Bíró 2013. 
82 Román nevén: Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş. 
83 Például: „Aki szelet vet, vihart arat - tartja a népi bölcsesség. A prefektus hergeli a székelyeket, hiszen az elmúlt 
hetekben, hónapokban úgy szórta a törvényszéki feljelentéseket, mint aki szándékosan vihart akar aratni. El akarja 
törülni a Kónya Ádám Művelődési Ház nevét. Mindannyian ismertük és tiszteltük a tanár urat. Meg tudja mondani 
valaki, mi az, ami nem tetszik a prefektusnak? Megtámadta az Incze László Céhtörténeti Múzeum nevét. 
Mindannyian ismertük és tiszteltük a múzeum-alapítót. Meg tudja mondani valaki, mi az, ami nem tetszik a 
prefektusnak? (...) Velük szemben itt van a prefektus, aki még egy gyufásdobozt sem hozott ezekbe a városokba, 
ebbe a megyébe.” (Bővebben: rmdsz.ro 2012) 
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„A székelyek a színek szimbolikájában, a népviselet színeiben a piros-fekete kombinációt használták, a kettő közül 

egyiket sem építették be a székely zászlóba. A zászló székelyföldi kritikusai több oldalon keresztül írják, hogy a 

székely zászló színeinek megválasztásában leginkább a kortárs marketingszabályokat tartották szem előtt, mintsem 

a székelység tradícióit. Ők is belátták, hogy az inkább hasonlít egy gabonapelyhes doboz csomagolására, mintsem 

egy autentikus székely szimbólumra.” (Vrajitorul din Oz(un) 2013) 

 

A helyi magyar vezetők ezekre a nyilvánosságban megjelent kritikákra vagy sértésekre reagálva 

különböző jelszavakkal mobilizálták a megszólított tömeget, illetve jogi úton próbáltak érvényt 

szerezni az álláspontjuknak. Noha a román állam végül tisztázta a jogi kereteket és bezárta a 

kiskapukat, a magyar politikusok mindezt megpróbálták saját célkitűzéseik legitimálására 

felhasználni.84 Például még egy elmarasztaló bírói döntést is visszájára fordítottak: arra a bírói 

határozatra, amely megtiltotta a „Székelyföld zászlójának” használatát Kovászna megye 

tanácstermében, később a régió és a zászló közvetett elismeréseként hivatkoztak (transindex.ro 

2017).  

Az interetnikus versengéstől eltérően a magyar–magyar szimbolikus rivalizálásban nem a tiltás 

játszott jelentős szerepet, hanem a politikai ellenfél hiteltelenítése, dilettantizmusának 

hangsúlyozása. Ahogy a zászló létrehozásának elemzésekor rámutattam, a 2004 utáni első 

időszakban az RMDSZ mereven elhatárolódott az SZNT szimbólumától, a felzászlózásoktól, a 

zászló székely jelképként való elismerésétől. Az SZNT viszont aktívan maga mellé igyekezett 

állítani a székelyföldi önkormányzatokat, és a Románia uniós csatlakozásának feltételeként 

javasolt székelyföldi autonómia-törekvés szimbólumává szerette volna tenni a kék-arany 

lobogót. Haár azóta, hogy Markó Béla 2005-ben alkotmányellenesnek minősítette az SZNT 

népszavazási kezdeményezését, módosult az RMDSZ álláspontja a székelyföldi autonómiával 

kapcsolatban, egy 2013-as beszédében Markó pontos hierarchiát állított fel a székely és a 

magyar kategóriák között a politikai célok, a közösségi szimbólumok és ünnepek kapcsán. Az 

RMDSZ legfontosabb fórumán, a Szövetségi Képviselők Tanácsának 2013. februári 23-i 

gyűlésén kijelentette, hogy „A székely zászló egy nagyon fontos regionális szimbólum, de a 

magyarság számára egy a zászló: a piros-fehér-zöld”, majd azt is hangsúlyozta: „A székely 

szabadságnak már van napja, és az nem március 10-e: ezt a napot úgy hívják, hogy március 15! 

Vegyük végre észre, hogy mindannyian magyarok vagyunk! Március 15-e a magyar szabadság 

napja, vagyis a székelyek szabadságának a napja is, és a székelyek legfontosabb zászlaja a 

 
84 Erre jó példa a zászlók kitűzéséről rendelkező 75/1994-es törvény és az 1157/2001-es törvényhatározat cím 
szerinti említése – ami tehát arra utal, hogy a törvény és a határozat egy közérdekű és közismert szöveg. 
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piros-fehér-zöld, mint ahogy a magyarok zászlaja is a piros-fehér-zöld” (Markó 2013) Vagyis 

Markó a magyar nemzeti egységet egyértelműen a székely elé és fölé helyezte.  

 

4. 2. Tulajdonlási verseny 

 
A tulajdonlási verseny ideáltípusát az különbözteti meg az előzőtől, hogy nem a jelképek 

értékére, hanem azok kizárólagos tulajdonosára helyezi a hangsúlyt. Ebben az esetben a 

szimbolikus tárgy presztízse, értéke magától értetődő, a versengő aktorok számára egyértelmű, 

az azonban, hogy kihez, kikhez tartozik igazán a tárgy, illetve ki az, aki leginkább érdemes arra, 

hogy birtokolja, felértékelődik (ld. Harrison 2000: 196). Ez a versenyforma tehát nem a 

szimbolikus értékkel bíró tárgyról mond valamit, hanem a birtokosáról. 

Ebből a szempontból releváns azoknak a székelyföldi aktoroknak az álláspontja, akik a székely 

és magyar etnikai kategóriák különbözősége mellett érvelnek (ld. az előző alfejezetben), és 

hangsúlyozzák, hogy a székely zászló a már a Magyar Királyság által is elnyomott, 

„gyarmatosított” székely népet jelképezi. Ez az érv jól megragadható egy 2008-as beszédében 

is, ami a székelység történetének alternatív olvasatát adta: 

 
A „székely kérdés” megoldásának titka nem más, mint a székely nép önrendelkezési jogának elismerése és 

érvényre juttatása, vagy ennek megtagadása. Nem véletlen tehát, hogy a „székely kérdés” nemkívánatos témának 

minősül mind az ún. erdélyi magyar, mind a román politizálásban, mind pedig a magyarországi politikai osztály 

tematikájában. Részükről a megoldás az, hogy ne legyen „székely ügy”, ne legyen „székely kérdés.”  

Magyarországon, a „Székely kérdés” ugyanolyan politikai-közéleti tabunak bizonyult, mint a Trianon, vagy a 

tudományos életben a hun eredetkutatás. (...)  

Erdélyben ezt a feladatot a Romániai Magyar Demokratikus Szövetség (RMDSZ) [sic!] volt és hivatott ma is 

megoldani. Ennek megfelelően találták ki a „romániai magyar kisebbség” majd „erdélyi magyar kisebbség”, 

„erdélyi magyar nemzeti közösség” stb. mondvacsinált kifejezéseket, leplezni azt, hogy egy önrendelkezésre 

jogosult népet fednek és bújtatnak e semmitmondó és megalázó, méltatlan kifejezések mögé.  Csakis így válik 

érthetővé az RMDSZ magatartása, melynek lényege megakadályozni, felszámolni minden, a székely népben, 

Székelyföldön induló szervezkedést. Ezekre már csirájukban az „egységbontó”, „egységbontás” bélyegét sütik rá, 

Magyarországon felerősítik ezt a hangot, Bukarest pedig politikai alamizsnával honorálja.85 

 

Ebből a nézőpontból a székely zászló nem a területi autonómia intézményesüléséért folytatott 

politikai harc megjelenítője, hanem azokat a törekvéseket testesíti meg, amelyek a székelység 

 
85 Elhangzott Budapesten a Magyarok VII Világkongresszusa keretében szervezett „Államiság nélküli népek” 
című Konferencia keretében, 2008. augusztus 18.-án ld.: Borsos 2008. 
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etnikai csoportként, őshonos kisebbségként való elismerésére irányulnak. A tulajdonlási 

versenyben a székely szimbólum kizárólag a hiteles célért küzdő csoporthoz tartozhat. 

Az SZNT által beiktatott kék-arany lobogóval szemben az RMDSZ sokáig azzal érvelt, hogy 

az megbontja az erdélyi magyar közösséget, és mesterséges határt konstruál a székelyföldi és a 

többi magyar közösség között. Idővel azonban a párt is stratégiát váltott, és felvállalta a zászlót 

mint megkerülhetetlen szimbólumot. A székelyföldi RMDSZ-es szervezetek ezért támogatták 

azt a Székely Címer-, Pecsét-, és Zászlótörténeti Munkacsoportot, amely kiadványaiban és 

kiállításai során megismertette a közönséggel a tudományosan „helyes” jelképeket. A 

szimbolikus politikai vitákban így a dilettáns SZNT-vel mint kezdeményezővel szembe 

helyeződött a tudományosan megalapozott tudást támogató, kompetens RMDSZ (ld. bővebben 

Patakfalvi-Czirják 2016). 

Az SZNT eredeti szándéka, hogy saját magát a székelység érdekeit képviselő 

ernyőszervezetként pozícionálja, az RMDSZ kettős szerepével ment szembe. Az RMDSZ mint 

országos magyar párt és mint a társadalomszervezést magára vállaló szövetség, az SZNT 

kezdeményezéseit könnyen ki tudta sajátítani, később pedig a bírósági ügyekkel, a lakosság 

mozgósításával újra a kisebbségi kérdések kulcsszereplőjévé vált. 

 

 
Székely és magyar zászlók Sepsiszentgyörgyön, 2012. december. Albert Levente felvétele. 

 

Markó Béla már hivatkozott nyilatkozatát, miszerint a kisebbség közösségen belüli elkülönülés 

kontraproduktív lehet a magyar érdekek érvényesítésére, a szimbólum és a székely törekvések 

jelentőségének tagadásaként értelmezte a rivális Erdélyi Magyar Néppárt, és közleményében 

hangsúlyozta, hogy az RMDSZ „megtagadta a székely zászlót” (maszol.ro 2013), így nem lehet 
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hiteles képviselője a székelyföldieknek, mert azok problémáit háttérbe szorítja az erdélyi 

magyarok problémáival szemben.  

A tulajdonlási verseny tehát két szinten működött. Egyrészt a politikai aktorok felkészültsége 

és a vezetési kompetencia körüli vetélkedésben nyilvánult meg, másrészt a politikai célok 

tekintetében mutatott rá a különbségekre. Míg az SZNT egyes kulcsfigurái a székely „őshonos 

kisebbség” jogaiért, addig az RMDSZ vezetői a regionális sajátosságok erdélyi magyar 

társadalmon belüli képviseletéért szállak síkra, a radikálisabbak pedig az önálló székely nemzet 

mellett érveltek. 

 

4. 3. Újítási verseny 

 
Az újítási verseny során az aktorok nem a hiteles képviseletért és nem is a legautentikusabb, 

legértékesebb tárgy birtoklásáért versengenek, hanem a jelképek tartalmának megújításáért. Ez 

a meglévő formák fejlesztését jelenti, jelen esetben azt, hogy a szimbólum hitelesebb legyen a 

közösség szempontjából. Ez az ideáltípus gyakran az identitásszimbólumok burjánzásához 

vezet (Harrison 2000: 199).  

Látszólag ellentmondás mutatkozik az SZNT zászlójának története és a között, hogy az 

RMDSZ később mégis belépett a szimbolikus küzdelmekbe, amelyekben az előbbi, vagyis egy 

rivális politikai aktor jelképe körül bontakoztak ki. Az RMDSZ motivációja itt egyértelmű volt: 

a szándéka a szimbolikus kellékek uralása olyan módon, hogy kiszorítsa ebből a mezőből az 

egyéb versengőket. Ahogy az első két ideáltípusnál láttuk, a kisajátítás és birtoklás az állandó 

politikai mozgósításon, bírósági eljárásokon keresztül valósult meg, ehhez képest a kiterjesztési 

versenyben az aktorok azt a stratégiát alkalmazzák, hogy a szimbolikus kelléktárat a 

leghitelesebb jelképekkel újítják meg, amire már nem vonatkozik a bírósági eljárás. Továbbá a 

reprezentációs csatornákat is kiterjeszti, például kulturális események szervezésével, a turizmus 

fejlesztésével és a regionális sportesemények „etnikai” keretezésével. 

Lokális szinten az újítási versenyt az RMDSZ többszörösen is megnyerte. Ez annak is 

köszönhető, hogy a kék-arany székely zászlót tervezői nem védették le, így annak nincs 

egyetlen elismert, „hivatalos” változata, helyette különféle verziók sokasága került forgalomba. 

A székelyföldi közterek felzászlózása mellett a szövetség megyezászlók, városzászlók 

terveztetésével, a „helyes” székely zászló popularizálásával, a székely jelképek kutatásának és 

múzeumi bemutatásának támogatásával a székely identitásszimbólumok legfőbb képviselőjévé 

vált. Mindehhez a szövetség rendelkezett a legtöbb erőforrással és a megfelelő intézményi 

beágyazottsággal. 
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Az újítási folyamat első fontosabb lépése a történészek bevonása volt, aminek 

eredményeképpen két új, „heraldikailag helyes” zászló is forgalomba került (erről bővebben az 

előző fejezetben volt szó). Itt lehet megemlíteni azt a kisebb incidenst is, amikor Kovászna 

megyei politikai és vallási vezetők találkoztak az Amerikai Egyesült Államok oda látogató 

romániai nagykövetével, és közös fénykép készült róluk, amelyen egy székely zászlót tartottak. 

A fotó önmagában is nagy vitát kavart a román sajtóban az amerikai diplomata szerepeltetése 

miatt (mivel ezt többen az autonómiamozgalom szimbolikus támogatásaként értelmezték), de 

a képnek az újítási verseny szempontjából is van jelentősége. A szóban forgó zászló ugyanis a 

Szekeres Attila székelyföldi heraldikus által újraszerkesztett verzió, amelyen a nap és a hold 

egy vonalban állnak, a holdsarló keskeny, a nap ábrázolása pedig teljesen eltér az SZNT 

logójában és az első változaton megjelenő jelképtől. 

 

 
A fotó eredetei megjelenése Antal Árpád polgármester közösségi oldala: 

https://www.facebook.com/antalarpadandras/posts/478196692304844:0 Ezt a képet vette át több hírcsatorna, 

újság és online oldal. A szereplők, balról jobbra: Antal Árpád, Hans Klemm, Kató Béla, Tamás Sándor. 

 

Az alábbi képeken látható további változatok, amelyek leginkább a lakosság körében terjedtek 

el, közvetlenül egyik párthoz sem kapcsolhatók. 
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Magyar és székely zászlók a kontumáci Nagyboldogasszony-kápolnánál a székelyföldi Gyimesbükkön, 2018. 

május 20-án (MTI/Mohai Balázs) 

 

 
Zászlófelvonás, Székely Vágta 2017, Albert Levente felvétele.  

 

Az újítási verseny alapvetően a lokális viszonyokra korlátozódott, és helyhez kötöttségét az is 

jól mutatta, hogy magyarországi kontextusban már semmilyen relevanciával nem bírt. 

Magyarországon ugyanis a zászló bármelyik változata előfordulhatott, és feltehetően a 

véletlenen múlt, hogy ki melyiket tette ki. A magyar közintézmények és az Országház 

fellobogózása  így nyilvánvalóan kilép a szimbolikus politikai verseny itt tárgyalt keretéből. 
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal épülete Budapest, II. Kerület, Keleti Károly utca 24. Kovács Nóra 

fotója. 

 

Az újítási verseny következő fázisát a megye- és városzászlók megterveztetése és kifüggesztése 

indította be. Hasonlóan a székely zászlóval szembeni fellépésekhez és bírósági perekhez, a helyi 

román lakosság politikai képviselői ugyanazt a kritikát fogalmazták meg ezekkel szemben – 

azaz, hogy a zászlókon és címereken nem jelennek meg a helyi románság jelképei, és eleve úgy 

tervezték meg őket, hogy a román jelenlétre ne is legyen rajtuk utalás. 

 

                        
1. Sepsiszentgyörgy városának zászlója                      

2. Kovászna megye címere 
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1. Csíkszereda zászlója                               

2. Csíkszereda címere      

3. Hargita megye címere 

 

Mivel a város- és megyezászlók engedélyeztetése zavaros és problémás folyamat volt, ezek a 

szimbólumok – csakúgy, mint a székely zászló – a legális és tiltott közötti jogi szürkezónába 

estek bele. Ebben a bizonytalan helyzetet viszont a helyi politikusok a szimbolikus pozíciók 

megerősítésére és újratermelésére használták. 

Az újítási verseny mezőnye később különböző radikális aktorokkal egészült ki. A Kónya által 

elutasított vörös-fekete zászlót olyan csoportok választották jelképükké – például a Székelyek 

Világszövetsége –, amelyek a székelyek önrendelkezésének legmagasabb fokát, a 

függetlenséget tűzték ki célul. 

 

 
 

 

4. 4. Kiterjesztési verseny 

 
Simon Harrison negyedik ideáltípusa a kiterjesztési verseny. Ebbe a kategóriába olyan 

szimbolikus konfliktusokat sorol, amelyekben a hatalmat megszerezni akaró csoport a saját 

jelképeire próbálja lecserélni vetélytársai szimbólumait. A verseny aktorai itt a szimbolikus 

kellékek mennyiségében és sokféleségében próbálnak nagyobb teljesítményt nyújtani, 

beolvasztva, lecserélve az ellenfélhez tartozókat. Az aktorok fő célkitűzése, hogy az ellenfelek 
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jelképeinek kiiktatása, mi több, megsemmisítése – vagy jelen esetben legalább eltakarása – 

révén szimbolikus dominanciára tegyenek szert (Harrison 2000: 202). 

Jellemző példa az az eset, amikor 2012. november 8-án a háromszéki RMDSZ több ezer fős 

tüntetést szervezett Sepsiszentgyörgyön a székely zászlóért, illetve a bírósági perek és a 

zászlóhasználat korlátozása ellen. A Kovászna megyei prefektúra (kormányhivatal) épülete 

előtti tüntetésen kihelyeztek egy 12 négyzetméteres, kék-arany színű „SIC – Terra Siculorum” 

feliratú, székely zászlóra emlékeztető hirdetőtáblát. A helyszín megválasztása is szimbolikus 

célokat szolgált: a prefektus irodájának ablakával szemben helyezték el a nagyméretű pannót, 

hogy a központi kormány képviselője „mindennap láthassa, és szokja a székely jelképeket” 

(Bíró 2013). 

 

 
Zahorán Csaba felvétele, 2012. december 

 

A novemberi akciót aztán egy december 1-jei követte. Mivel a SIC pannó közterületi engedélye 

még hatályban volt, ezért a román nemzeti ünnep szervezői egy azonos méretű román zászló-

pannót helyeztek elé, így takarva el a kormányhivatal felé irányuló, Székelyföldet hirdető táblát. 

Ez a román nemzeti pannó a decemberi ünnepség után, még januárban is a helyszínen maradt. 

Az RMDSZ helyi vezetése ugyan kérdőre vonta a prefektúrát az engedélyköteles helyfoglalás 

miatt, de a következő választ kapta: „A román zászlót minden ünnepre ki kell tenni, de bárhová 

kitűzhető, akkor is, ha nincs ünnep. A román fejedelemségek egyesülésének ünnepén86 büszkén 

 
86 A román fejedelemségek egyesülésének évfordulóját, más néven „kis egyesülést” minden év január 24-én 
ünneplik. 
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tettem ki Románia zászlóját, és az ott is marad, ameddig nem születik más döntés.” (Popescu 

2013). 

A helyiek mindezt az önkényes térfoglalás és az elnyomó hatalom által működtetett kettős 

mérce megnyilvánulásaként értelmezték. A kormányhivatal előtti tér egyfajta politikai 

üzenőfalként és a közösségi jogok kiharcolásának konkrét tereként működött – az eltakart 

hirdetőtábla a közösségi követelések figyelmen kívül hagyását, elutasítását, maga a hivatal 

pedig a megkérdőjelezhetetlen hatalmi hierarchiát jelenítette meg. 

 

Albert Levente felvételei. 2013 

 

  

Két évvel később, 2014. decemberben ugyanezen a téren tiltakoztak a helyiek egy héten 

keresztül minden délután (Terepnapló, 2014. december 15–20., ld. Kiss 2014) a magyar (és a 

székely) himnusz éneklésével. A székely zászlókat is felhasználó politikai performansz a 

prefektus azon intézkedése ellen irányult, amely nyomán a Magyar Polgári Pártot 350.000 

forintnyi bírságra büntették az általa szervezett júniusi trianoni megemlékezésen elhangzó 

magyar himnusz miatt. A hivatalnok azzal érvelt, hogy a magyar himnusz éneklése mellett nem 
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hangzott el a román is, a trianoni megemlékezésre összegyűlő tömeg így tiszteletlen volt a 

román állammal szemben. A helyi vezetők azonban rámutattak, hogy Romániában nincs olyan 

hatályos törvény, amely szerint a magyar himnusz éneklése jogellenes cselekedet lenne, és hogy 

abszurd lenne az állami himnusz kötelező éneklése a hasonló magyar közösségi eseményeken.  

 
Gyertyás, zászlós felvonulás a magyar himnuszért. Sepsiszentgyörgy, 2014. december. Albert Levente felvétele  

 

Szintén ehhez a térhez kapcsolódik egy másik politikai akció is, ami jól szemlélteti a helyi 

politikai, identitáspolitikai és kulturális diskurzus működését. A sepsiszentgyörgyi 

városvezetés az elmúlt évtizedben sokat tett a mostanra kialakuló Székelyföld-képért. A város 

felújítására sokféle ötlet és terv született, ezeknek a közös nevezője a helyi és a regionális 

identitás erősítése volt. Ebbe a koncepcióba illeszkedett a „Sárkánydomb” projekt is (ld. 

transindex.ro 2015): egy 33 méter hosszú, 13 méter széles és 5 méter magas, gyepszőnyeggel 

borított mesterséges domb kialakítása. Az önkormányzati költségből felépítendő domb a város 

névadó szentje, Szent György és a legyőzött sárkány legendájára utalt volna. A domb 

méreteinek megállapítása mögött a helyiek sejtették, hogy a városkép átalakítása volt a döntő: 

kitakarni a „román központnak” nevezett, a főtér kibővítésével létrejött téren 1982-ben emelt 

Vitéz Mihály-szobrot. Ez a szobor teszi a román nemzeti ünnepek központi helyszínévé a teret 

– általában itt zajlanak a felvonulások és koszorúzások, és az ünnepek alkalmával ezt a teret 

lobogózzák fel román zászlókkal. A prefektúra azonban arra hivatkozva meghiúsította a tervet, 

hogy azt nem hagyta jóvá a „titkosszolgálat és a védelmi minisztérium”. A magyar polgármester 

nyilatkozataiban ismételten rámutatott, hogy csorbult a demokratikus hatalommegosztás, mivel 

még a székely város képét is megint a „bukarestiek” akarják meghatározni: „Elsősorban azt kell 

eldönteni, hogy Sepsiszentgyörgyön ki hozza meg a döntéseket? A Bukarest által kinevezett 
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prefektus vagy az emberek által megválasztott 21 fős testület dönti el, hogyan fognak kinézni 

az utcák, terek, az utcanevek, a zászló, ez elvi kérdés.” (Kovács 2016). 

A pannó, a himnuszéneklés és a Sárkánydomb esete megmutatja a nyilvános terek birtoklásáért 

folytatott verseny hatalmi aszimmetriáját és jellegét. A jogi kiskapuk, a politikai ellenfelek 

szimbólumainak eltüntetése és a látkép manipulálása az ellenségképek és az tenikai határok 

felerősítését tette lehetővé. Ezek az időnként gyakoribbá váló politikai performanszok azonban 

arra is rávilágítanak, hogy az elmúlt időszakban a központi és az helyi hatalom képviselői 

milyen problémák mentén feszültek egymásnak, és hogyan artikulálódtak a konfliktusok a 

nemzetállam és a helyi (kisebbségi) vezetés között. A székely zászló a 2010-es évek első 

felében ennek a folyamatnak egyfajta politikai katalizátoraként működött, 2015-től, a 

zászlótörvény elfogadásától azonban a jogi kiskapuk megszűntek. 

 

4. 5. A zászló mint ajándék 

 

A zászlók (protokoll) ajándékozását a szimbolikus konfliktusok eseteként is lehet értelmezni. 

Az ajándékozás a következő tárgyalt esetekben a közösség szimbolikus elismertetésének és a 

közösség megjelenítésének egyik módja. Mivel az ajándék elfogadásának aktusát kulturális 

konvenciók szabályozzák, koreografálják, morális kötelezettségek tartoznak hozzá. Az ajándék 

elfogadása vagy elutasítása ezekben az esetekben tehát nem opcionális, ezért az ajándékozott 

tárggyal, például a zászlóval, a régió elismertetésének kikényszerítését és a támogató tömeg 

politikai elkötelezését lehet elérni. Itt az ajándékozás két formáját elemzem. Az egyik ilyen 

forma a tüntetéseken kiosztott ingyenes zászlók révén létrejövő tömeg reprezentációjának esete, 

a másik pedig a politikusok közötti protokoll-ajándékozás esetei. Mindkettő a közösség 

szimbolikus megjelenítését teszi lehetővé, az első esetben úgy, hogy az ajándék zászlókat 

lengető tömeg legitimálja a politikai követeléseket, a másodikban pedig úgy, hogy az 

ajándéknak mint a közösség jelképének az elfogadása a közösség elismerésének egy módjává 

válik. 

A zászlók osztogatása lehetővé teszi a politikai értelemben elkötelezett közösség 

megjelenítésének manipulálását is. Az autonómiamozgalom és általában a kisebbségi 

politizálás gyakran felmerülő kritikája arra irányul, hogy az ellentéteket felülről gerjesztik a 

politikusok, miközben a helyi lakosok nem azonosulnak a politikai követelésekkel, és 

indifferensek a nacionalista célok iránt. A 2012–2015 között szervezett tömegtüntetések  

sokszor olyan jelszavakat használtak, olyan kereteket teremtettek, amik alapján azok a 

résztvevők is megjelentek, akik nem a zászló iránt, hanem a közösséget ért 
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igazságtalanságokkal szemben vonultak ki. Az ingyen zászlók azt a látszatot keltetteék, hogy a 

résztvevők a politikai vezetők kijelentéseivel és céljaival azonosulva vesznek részt a politikai 

eseményeken. 

A székely zászló ingyenes terjesztése több hullámban történt. Amikor 2012-ben a Kovászna 

megyei kormányhivatalnok határozottan fellépett a székely zászlók és az autonómia-törekvés 

ellen, válaszként a helyi magyar elitek számos tömegtüntetést és szimbolikus akciót szerveztek. 

A 2012. november elejei tüntetés során az összegyűlt 3000 tüntető a székely himnuszt énekelve 

követelte a prefektus lemondását. Az eseményen 500 székely zászlót osztottak ki:  

 
„A tömeg számlálása ma egyszerű: 500 zászlót osztottak ki, nagyjából 6 emberre jut egy. 3000 ember énekli a 

székely himnuszt, tapsolja a legvitatottabb József Attila versek egyikét, a Nem, nem, sohá-t. Oláhozás egyébként 

nincs. (...) Autonómiázás viszont van. Több tüntető is autonómia feliratú táblát szorongat, mindenki egyetért, 

leszámítva a román hírcsatornák képviselőit. Ők később Tamás Sándornak szegezik a kérdést: Normálisnak tartja, 

hogy Romániában magyarul beszél?” (Kiss 2012) 
 

A legutóbbi, egyik legnagyobb zászlós akciót az akkori miniszterelnök, Mihai Tudose 

kijelentése váltotta ki (maszol.ro 2018a). A csíki területi RMDSZ bejelentette, hogy minden 

csíkszéki háztartás számára felajánl egy székely zászlót, ami körülbelül harmincezer darab 

kiosztását jelenti. De mivel nem várják el, hogy mindenki (vagyis a lakosság „román” tagjai is) 

kitűzzék a zászlót, ezért, aki úgy érzi, annak „nem kell elfogadnia” az ajándékot. Az ajándék 

visszautasítása azonban barátságtalan gesztus, morális szempontból az ajándék címzettje 

mindig egyfajta kényszerhelyzetben van: ha nem fogadja el, az az ajándékozó szándékos 

megsértését jelenti, ha viszont elfogadja, de nem függeszti ki, akkor az ajándék elfogadásával 

járó morális köteleződést utasítja vissza. Ahogy arra az utolsó fejezetben hosszabban kitérek, a 

zászló „vállalása”, az identitás hangsúlyozása morális dimenziók mentén fogalmazódott meg. 

A helyi politikai szereplők folyamatosan hangsúlyozták, hogy az identitást nem a 

származáshoz, hanem a státuszhoz kötődik, így az nemcsak egy önbesoroláson múlik, hanem a 

cselekvésen, az elit által kijelölt célok támogatásán is. 

Az ajándékozás második típusába azokat a szimbolikus akciókat soroltam, amikor magas rangú 

személyek a székelyföldi látogatásuk során fogadtak el székely zászlót. A zászló mint 

protokollajándék önmagában provokatív, mivel politikailag jelentése a román nemzetállam 

egyik domináns értelmezését tagadja, miszerint az ország területén kizárólag románok élnek. 

Az székelyföldi elismerését küzdő elit olyan kényszerhelyzetet hoz létre, amiben az ajándékot 

elfogadó politikus implicit ismeri el a régió létezését. Az egyik ilyen szituációt az újítási 
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verseny ideáltípusának bemutatásakor már említettem, de itt egy másik szempontból is érdemes 

felidézni. A Sepsiszentgyörgyre látogató amerikai diplomata székely zászlós fotóját a román 

nyilvánosságban „helytelen” és a „román néppel szembeni” udvariatlan megnyilvánulásként 

értelmezték. A médiában elsősorban azt rótták fel a nagykövetnek, hogy „irredenta”, 

„nacionalista és szeparatista” vezetőkkel tárgyal, és „cinkosként” részt vesz azoknak a 

nemzetállamra káros elismerési küzdelmében.87 A helyi polgármester az ajándékozásra és a 

közös fényképre adott reakciókat a közösséggel szembeni intolerancia megnyilvánulásaként 

magyarázta:  
 

„Azt gondolom, ha eljutunk oda, hogy valaki elvitatja azt a jogunkat, hogy ajándékozzunk az amerikai nagykövet 

úrnak egy zászlót, és bemutassuk az erdélyi magyar közösség helyzetét, gyakorlatilag bebizonyítja azt, hogy a 

román társadalomban nagyon nagy probléma van a demokratikus értékekkel.” (maszol.ro 2016a) 

 

A másik hasonló eset Klaus Iohannis román államfő 2017-es székelyföldi látogatásához 

fűződik. Az elnököt is megajándékozták egy székely zászlóval, őt azonban felkészülten érte a 

gesztus, és cserébe egy magával hozott román zászlót adott át (Kovács 2017). A két zászló 

cseréje ugyan a pozíciók megerősítését és az álláspontok kibékíthetetlenségét jelezte, de 

protokolláris kellemetlenségek nélkül. Nem úgy, ahogy Liviu Dragnea akkori miniszterelnök-

helyettes fogadásakor történt. A román politikus 2014-ben egy Hargita megyében aszfaltozott 

útszakasz átadási ceremóniáján csak a kék-sárga-piros szalagot volt hajlandó átvágni, a kék-

aranyat nem, kikerülve így a szimbolikus elismerés csapdáját. Ezt a Hargita megyei tanács 

elnöke a „vendégjog” szabályainak áthágásaként értelmezte: „Arról volt szó, hogy Victor Ponta 

miniszterelnök is itt lesz, és nem hiszem, hogy ő elutasította volna ezt a feladatot, mert ha az 

embert meghívják valahová, alkalmazkodik a helyi szokásokhoz, nálunk pedig ez a szokás.” 

(uh.ro 2014) 

 

 

5. A zászlóháború vége?  
 

A zászló megjelenése és politikai jelentősége szorosan összefüggött Székelyföld mint egységes 

régió reprezentációjával és a székely identitás megújításával. Ennek megfelelően a kétezres 

évek közepétől a legtöbb székelyföldi településen elterjedtek a zászlók – mégpedig nemcsak a 

 
87 A felháborodás hatására Klemm nem sokkal később magyarázkodni kényszerült, és azt nyilatkozta: „Az egyetlen 
zászlók, amelyek számítanak nekem, az USA és Románia zászlói. A szóban forgó fénykép egy olyan kontextusban 
készült, amikor csupán udvarias akartam lenni.” (Eremia 2016) 



123 
 

hivatalos épületek, egyházi és oktatási intézmények homlokzatán, hanem magánházakon, 

nyaralókon, továbbá tömbházak erkélyein és ablakaiban is. A helyi (magyar) nemzeti vagy 

székely vonatkozású emlékművekre a piros-fehér-zöld mellett a kék-arany zászlók és szalagok 

is kikerültek, mint ahogy a csíksomlyói búcsú egyházi zászlói és a magyar lobogó mellett is 

megjelentek a székely zászlók. 

2010-es évektől azonban egyre több esetben léptek fel a román hatóságok a nyilvános 

zászlóhasználat ellen. 2012 és 2016 között csak Kovászna megyében 38 pert indított a 

kormányhivatal a székely zászló kitűzése miatt. Az eljárások többsége a megye és a települések 

helyhatóságai (önkormányzatai) ellen indult különböző, jogsértőnek ítélt magyar feliratok és a 

székely zászló kitűzése miatt. Az állam fellépése azonban újra megerősítette a helyi magyar 

politikai vezetőket abban, hogy a kisebbség érdekképviseletére az identitáspolitikai keretezés a 

legmegfelelőbb. Ebből fakadóan a bírósági ügyek, a feliratok eltávolítása vagy a zászlók 

bevonása a hatalomnak a közösség elleni akciójaként tematizálódott, mozgosítva a helyi 

lakosságot. Ezekben az években több tucat tüntetést és felzászlózási akciót szerveztek. 

A székely zászló használatának kérdése sokáig adminisztratív és jogi szempontból is 

tisztázatlan volt, és ebben a szürke zónában folyamatosan konfliktusba kerültek egymással az 

országos törvények betartását szavatoló prefektúrák és a zászlót kitűző helyi intézmények, 

illetve azok vezetői. A vonatkozó jogszabályok (a 75/1994-es törvény és az 1157/2001-es 

törvényhatározat) csak az idegen országok zászlóinak és himnuszának használatára térnek ki, 

így több törvényszék a peres esetekben úgy döntött, hogy azok a zászlók, amelyek az 1994-es 

törvényben nem szerepelnek, nem használhatók középületeken, köztereken. A jogi 

bizonytalanságnak végül a 2015 júniusában elfogadott, a köznyelvben „zászlótörvénynek” 

nevezett jogszabály vetett véget, amely rendezte a területi-közigazgatási egységek 

jelképhasználatát. A romániai magyar politikai aktorok között ellentmondásos volt a törvény 

fogadtatása. Míg az RMDSZ képviselői elfogadhatónak nevezték és megszavazták – azt 

remélve, hogy a jogi helyzet tisztázása elkerülhetővé teszi a további konfliktusokat –, az SZNT 

vezetői szerint a jogszabály „egyetlen világos célja a székely zászló szabad használatának 

korlátozása” (Balogh 2015), és bírálatot fogalmazott meg az EMNP is (kronikaonline.ro 2015). 

A hivatalos közlönyben 2015. június 11-én megjelent 141/2015-ös törvény88 elsősorban a 

zászlók elfogadásának pontos módszertanát határozta meg. Eszerint a tervezett zászlókat 

először nyilvános vitára kell bocsájtani – bevonva a helyi lakosokat –, majd ki kell kérni az 

 
88 A törvény pontos szövegét ld.: 
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_141_2015_arborarea_folosirea_unitatile_administrativ_teritoriale_ste
agurilor_proprii.php. 
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Országos Heraldikai, Genealógiai és Pecséttani Bizottság szakvéleményét. A dokumentáció 

összeállítása nyomán a zászlóterv sorsáról a kormány határozattal dönt. A zászlóterveknek 

ugyanakkor különböző formai követelményeknek is meg kell felelniük: azonos méretben kell 

őket legyártani Románia és az Európai Unió zászlóival, nem tartalmazhatják más országok 

jelképeit, két közigazgatási egységnek pedig nem lehet azonos szimbóluma. A törvénybe azt is 

belefoglalták, hogy a zászlóra felkerülő jelképek nem sérthetik a román nemzeti jelképeket. A 

törvény második fejezete az elfogadott verzió használatát szabályozza: a közigazgatási 

hatóságok székhelyére, a helyi érdekeltségű közintézményekre lehet őket kifüggeszteni a román 

és az uniós zászlóval megegyező helyen és méretben, számuk pedig nem haladhatja meg az 

előbbiekét. Az épületeken való kifüggesztés mellett az elfogadott zászlók a különleges 

események alkalmával is használhatók. A fenti szabályok megsértése 5 ezertől 10 ezer lejig, 

vagyis 350 és 700 ezer forintig terjedő bírság kiszabását vonja maga után. 

A 2015-ös zászlótörvény elfogadásával a kék-arany zászlók először a nagyobb székelyföldi 

városok (Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Marosvásárhely) köztereiről, a falvak középületeiről 

tűntek el, de csökkent a számuk a házak homlokzatán és a tömbházak erkélyein is. Mára a 

székely zászlók alapvetően csak a templomkertekben és etnikai jellegű emlékhelyek mellett 

vannak jelen, ugyanakkor a különféle ünnepeken és egyéb közösségi eseményeken újra és újra 

felbukkannak. A tiltások és bírósági perek diszkurzív keretezésében a zászló használatának 

korlátozása a közösségre leselkedő külső veszély, a visszafordíthatatlan (kulturális) 

asszimiláció képével fonódott össze, a székely identitás politikai megélésének terepe tehát 

visszaszorult az állam által nem ellenőrzött szférákba. Ezáltal megerősödött a lobogó nem 

hivatalos és a hatalommal szembenálló jellege. 

Ebben a fejezetben azt mutattam be, hogy az autonomista politikai szereplők hogyan alakították 

ki önreprezentációjukat és építették fel mozgalmukat, és ez hogyan hatott a kisebbségi 

érdekérvényesítés központi ágensének (RMDSZ) mozgásterére, másrészt azt, hogy a meglévő 

politikai mezőben ez milyen szimbolikus versenyeket, harcokat váltott ki. Ezen túl Simon 

Harrison szimbolikus konfliktusokra vonatkozó elmélete alapján tekintettem át a székely zászló 

helyét ebben a mezőben, ahogy az aktorok egymással is versengve próbálták meghatározni és 

kisajátítani a székely kategóriát, továbbá szimbolikusan is megrajzolni a régió területét, a 

„székelyek földjét”. 
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VIII. Székely zászló a radikális jobboldali hálózatokban 

 

1. Bevezető 

 

A következő fejezetben a politikai aktorok közül a radikális jobboldali szubkultúrával 

foglalkozom, mégpedig abból a szempontból, hogy a radikális hálózatok hogyan járulnak hozzá 

a zászló regionális jelképpé válásához. Elsőként azt vizsgálom, hogy a magyarországi hálózatok 

szubkulturális gyakorlatai hogyan érvényesültek a régióban, majd hogy milyen társadalmi 

igényekre reagálva jött létre a legismertebb erdélyi nemzeti radikális szervezet, a Hatvannégy 

Vármegye Ifjúsági Mozgalom, tagjainak pedig milyen elképzelései vannak Székelyföld 

társadalmáról. Az utóbbit három szempontból nézem meg: a romákhoz, a román államhoz és 

az elvárt székely önképhez való viszonyulásukon keresztül. Végül arra kérdésre keresem a 

választ, hogy milyen jelentéseket társítanak a székely zászló használatához. 

A magyar szélsőjobboldali eszmék erdélyi terjedésének okai időszakosan – például a Jobbik 

egy tagjának Romániából való kitiltása, vagy valamilyen nagyobb látványos demonstráció 

kapcsán – merülnek fel a romániai magyar nyilvánosságban. A nemzeti radikális hálózat és az 

ahhoz kapcsolódó ideológia például a Jobbik erdélyi irodájának megnyitása körüli vitában, a 

trianoni emléknap megszervezése kapcsán, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és az 

Erdélyi Magyar Ifjak emlékezetpolitikai akcióinak provokatív jellege miatt tematizálódott. A 

radikális jobboldali szcéna erdélyi terjedése az elbagatellizált társadalmi problémák szintjén 

maradt.89 A radikális magyarországi pártok támogatottsága és a közbeszéd radikalizálódása 

Székelyföldön nem egymással összefüggően zajlott, a fejezetben amellett érvelek, hogy a 

radikális jobboldali eszmék terjedésével, mi több, mainstremmé válásával a helyi társadalom 

azok normalizálásával válaszolt, miközben a magyar politikai szereplőkhöz és mezőhöz való 

viszony nem alakult át. 

 
89 Az erdélyi magyar radikális jobboldali szervezetek tevékenységét a helyi önkormányzatok, cégek és szervezetek 
is támogatták, például az Erdélyi Magyar Ifjak szervezetet a Jobbik pártalapítványa mellett a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. is szerepel a támogatók között (ld.  Parászka 2015, és az erdélyi magyar ifjak honlapján) például 
az Erdélyi Magyar Ifjak táborának megszervezését a Hargita Megye egy 2012-es erdélyi magyarokat célzó 
felmérésben a szavazásra jogosultak körében pártpreferenciák alapján a Jobbik 1,3%-on volt, míg a pártválasztók 
körében 3%-on állt. Ez visszaesés az egy évvel azelőtti viszonyokhoz képest, amikor a biztos szavazó pártválasztók 
körében a Jobbik 4,5%-on állt, tehát a párt támogatottsága egy év alatt is csökkent. (ld.  Politicalradical 2013). A 
Jobbik támogatottsága azonban már a magyarországi politikai mezőben sem pontos mérőszáma a radikális eszmék 
terjedésének. A fejezetben amellett fogok érvelni, hogy a radikális jobboldali ideológia egyes elemei hogyan 
normalizálódtak a helyi társadalomban, többek között a romákkal szembeni rasszizmus. 
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A székely zászló megtervezése és a zászló szimbolikus jelentőségének felértékelődése között 

eltelt időben (2004–2012 között) a lobogót főképp a radikális jobboldali szubkultúrákban 

használták. Jelentése a székelyföldi és a magyarországi hálózatokban alapvetően hasonlóan 

alakult, a székelyföldi radikális csoportok számára a terület szimbolikus védelmezését és a 

székely identitás hangsúlyozását, a magyarországi csoportok számára pedig az ezekkel vállalt 

nemzeti szolidaritást, illetve az autentikus, ősi jelképek birtoklását jelentette.90 

A radikális jobboldali hálózatok székely zászlós akciói két szempontból is relevánsak. A 

zászlón keresztül a szervezetek legitimálhatták hagyományőrző és civil tevékenységeiket, a 

román nyilvánosság számára pedig látszólag igazolták az autonómiatörekvések és a szélsőséges 

ideológiák összefonódását. Míg ugyanis a magyar közösségek számára ezek a fiatalokat 

tömörítő hálózatok az új generáció nemzeti elköteleződését és a nemzeti értékek szimbolikus 

védelmét testesítették meg, addig a román politikai diskurzusban a Magyarországról támogatott 

vagy onnan táplálkozó irredentizmus, szélsőségesség terjedését bizonyították.91 A székely 

zászló így bővítette azoknak a jelképeknek a sorát – a magyar zászló és címer, az árpádsávos 

lobogó, illetve a Nagy-Magyarország ábrázolások stb. –, amelyeket a román közbeszéd 

kihívásként értelmezett a román nemzetállami eszmére nézve. 

Itt fontos rámutatni, hogy jelentős különbség van a radikális eszmék, xenofóbia és 

szélsőségesség reprezentációi között a romániai nyilvánosság és a törvénytervezetek szintjén, 

valamint a tudományos kutatásokban. Míg az előbbiek számára a radikalizmust megtestesítő 

jelenségek között a magyar autonómiamozgalom, a radikális magyar szervezetek szimbolikus 

politikái hangsúlyos helyet foglalnak el, addig a tudományos munkákban gyakran inkább a 

szélsőséges román pártok, szervezetek és az ortodox egyház nacionalista populizmusát elemzik, 

 
90 Ezt több interjú is megerősítette. A zászló elterjedését a kezdeményező értelmiségi csoportok mellett a 
Magyarok Világszövetsége hálózatai és egyéb, nacionalista hálózatok segítették. A következő, a zászló gazdasági 
terjedését elmező fejezetben ezzel többet foglalkozom majd. 
91 Ld.  például azt a törvényjavaslatot, amely szerint be kell tiltani minden olyan szervezetet és nyilvános eseményt 
(nyári táborokat, konferenciákat, találkozókat, megbeszéléseket), amelyek a román alkotmányban foglaltakat 
direkt vagy indirekt módon megkérdőjelezik, ki kell utasítani azokat a külföldi állampolgárságú személyeket, akik 
megsértik a román alkotmányt, valamint ki kell tiltani mindazokat a külföldi pártokat, NGO-kat, alapítványokat, 
amelyek a román alkotmányban foglaltak ellen közvetlenül vagy közvetetten cselekednek: 
http://www.cdep.ro/proiecte/2013/600/80/3/pl683.pdf (letöltve: 2018-01-10). Egy másik törvényjavaslat szerint 
ugyancsak be kell tiltani minden olyan szervezetet, pártot – legyen az külföldi vagy belföldi –, amely az 
autonómiát, vagy annak bármilyen formáját támogatja. Ugyancsak ez a törvényjavaslat kimondja, hogy az 
autonómiára, vagy annak bármilyen más formájára utaló szimbólumokat: bannereket, zászlókat, jeleket, 
plakátokat, tilos kifüggeszteni. A szimbólumok kifüggesztését vagy az autonómia eszméjének terjesztéséért 1-től 
5 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki, ld. Propunere legislativă privind interzicerea autonomiei teritoriale şi al 
oricărei forme de secesionism. http://www.cdep.ro/proiecte/2015/100/50/2/pl167.pdf (letöltve: 2018-01-10). 
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sokszor említést se téve a magyar szervezetekről (ld.  Andreescu 2004, Gallagher 1992, 2005, 

Mungiu-Pippidi 2001, Cinpoes 2013).92 

Magyarországon az ezredforduló utáni években fokozatosan váltak látványossá és 

látványossággá a radikális jobboldal tevékenysége, és vált mainstreammé a szélsőjobboldali 

beszédmód (ld.  például a román és magyar nyilvánosság összehasonlítását Norocel–Szabó–

Bene 2017). Az egyre gyakoribb tüntetések, megemlékezések, felvonulások, koncertek, majd a 

Jobbik fiatalok körében mérhető sikere következtében a radikális és szélsőjobboldali eszmék 

terjedése és társadalmi beágyazottsága egyre inkább a nyilvánosság középpontjába került. 

Annak ellenére, hogy a rendszerváltás után a MIÉP aktívan politizált és képviselte ezt az 

ideológiát, a Jobbik heterogén hálózataihoz képest ők csak szűk kört tudtak megszólítani. Ehhez 

képest Romániában a mainstream politikában a 2000-es évek legnagyobb ellenzéki párja a 

Nagy-Románia Párt (PRM) volt. Magyarországon a 2006-os utcai események fordulópontot 

hoztak a radikális ideológiák manistremmé válásában. Az utcai megmozdulás közismert képei 

a kollektív emlékezet részévé váltak, valamint a radikális jobboldal populáris kultúrájának 

központi elemévé váltak, politikai tényezővé emelve a szélsőjobbot (ld.  Feischmidt 2014).  

A magyarországi radikális jobboldal terjedésének gazdasági (Grajczjár–Tóth 2011) és 

strukturális magyarázatait (Halmai–Kalb 2011), a szélsőjobb iránti társadalmi keresletet 

(Juhász–Krekó–Molnár 2011), a politikai elkötelezettséget és egyéb értékrendbeli választások 

összefüggését (Karácsony–Róna 2010; Juhász–Krekó–Molnár 2014), a szélsőjobb 

transznacionális terjeszkedését (Mareš 2006; Dočekalová 2006), nyilvánosságát (Barkóczi 

2010; Jeskó–Bakó–Tóth 2012; Malkovics 2013), az ideológia popkulturális keretezését 

(Feischmidt 2014; Feischmidt–Pulay 2014), a csoport autenticitásának megfogalmazására 

alkalmas reprezentációk gyökerét (Glózer 2014) a szakirodalom elég jól feltérképezte. Az 

újnacionalizmus93 és ősmítoszok összefonódását és közönségük vizsgálatát több munka is 

tárgyalja, például Povedák István (2012) terepleírásai és Hubbes Lászlóval szerkesztett közös 

kötetük (2015), valamint Kolozsi Ádám (2012) újpogány közösséget vizsgáló dolgozata. Ezek 

a tanulmányok érintették ugyan a kulturális termelés és fogyasztás kérdését, de a kulturális 

fogyasztáshoz kapcsolódó minták exportját kevéssé tárgyalták. 

 
92 A magyar radikális jobboldali hálózatok és az újnacionalizmus terjedése viszonylag új jelenség: a hálózat erdélyi 
csoportjai csak a 2000-es évek közepétől jöttek létre, feltehetően ezzel magyarázható, hogy a romániai 
szélsőségességet vizsgáló szakirodalom erre még nem igazán tért ki, hanem a nacionalizmus hagyományosabb 
formáira fókuszált.   
93 Az újnacionalizmus fogalmát Feischmidt a következőképpen definiálja: „Az újnacionalizmusra úgy tekintünk, 
mint a nacionalizmusnak a megváltozott társadalmi és politikai körülmények között, elsősorban a globalizáció és 
a transznacionális folyamatok hatására megjelenő, és nagy mértékben az ezekre a folyamatokra válaszként születő 
formájára” (2014:15), amit „nem állami, hanem politikai, civil és piaci keretek között létrejövő kulturális termékek 
és diszkurzív formák alakítanak, amelyek elsajátítása a mindennapi praxis során történik meg” (2014: 20). 



128 
 

Ahogy láthattuk, a romániai és magyarországi szakirodalomban esetlegesen jelenik meg utalás 

az erdélyi magyar, ezen belül székelyföldi radikális jobboldali hálózatok terjedésére és 

társadalmi beágyazottságára. Habár a magyarországi újnacionalizmus egyik alappillére a 

történeti Magyarország kulturális és politikai „nosztalgiája”, a trianoni szerződés nyomán 

kisebbségbe kerülő, határon túli magyarok kérdése (ld.  Feischmidt 2014), az olyan szervezetek, 

mint a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom vagy a Jobbik határon túli terjeszkedése 

regionális jelentőségű marad, relevanciájuk csak az adott kontextusokban mutatkozik meg.  

 

2. Az erdélyi magyar radikalizmus 

 

Az erdélyi magyar radikalizmusra való reflexiók alulreprezentáltsága azzal is magyarázható, 

hogy az erdélyi magyarok képviseletét vállaló RMDSZ-ben már a ’90-es évek elején az 

úgynevezett mérsékelt, vagyis a román pártokkal és a hatalommal együttműködő, 

kompromisszumokra törekvő irányzat vált meghatározóvá. A radikálisoknak nevezett csoport 

a perifériára szorult (ld.  erről az előző fejezet vonatkozó részeit). Ez a helyzet körülbelül a 

2000-es évek közepéig állt fenn. A változáshoz egyszerre járult hozzá az RMDSZ 

népszerűségének erodálódása, a szervezet ellenzékének magyarországi támogatása és a 

magyarországi nacionalista diskurzusok és hálózatok erősödése. Miután úgy tűnt, hogy az 

RMDSZ már nem képviseli hitelesen az autonómia ügyét,94 azt a Székelyföldön megerősödő 

ellenzéki politikai aktorok és perifériára szorult civil, hagyományőrző csoportok próbálták 

kisajátítani. Ezek a csoportok vállalták fel a székelyföldi régió jelképeinek a megtervezését – 

többek közt a zászlót, a székelyföldi bélyeget, pénzérméket, valamint a székely identitás 

különböző sztereotipikus jellegeinek hangsúlyozását. 

Az erdélyi magyar, ezen belül a székelyföldi nyilvánosság függetlenségének vagy 

önállóságának visszaszorulása (a nyilvánosság szerkezeti változásairól ld. Magyari 2017, Kiss 

2017) és a radikális jobboldali hálózatok online terjeszkedése (ld.  Barkóczi 2010; Jeskó–Bakó–

Tóth 2012; Malkovics 2013) hozzájárult ahhoz, hogy a magyarországi társadalmi konfliktusok 

és a rájuk adott kormányzati reakciók, helyi társadalmi vagy kulturális válaszok a határon túli 

közösségekben is referenciapontokká, keretezési stratégiákká váljanak. Például a 

kistelepüléseken elszaporodó lopások megfékezése és a helyi önvédelem kapcsán a polgárőr 

egyesületek létrehozása vagy a Magyar Gárda megszervezése által, továbbá térfigyelő kamerák 

 
94 Az RMDSZ 1996 utáni kormányzati szerepvállalásának egyik feltétele az autonómia kérdésének mellőzése volt. 
Ld. Kántor–Bárdi 2000. 
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alkalmazásával, a magyarországi roma–nem roma konfliktusok és keretezések referenciák 

lettek Erdélyben is.95 

A magyar szélsőjobboldali ideológiák mainstreammé válásának okait és a különböző 

társadalmi konfliktusok következményeit már több szerző vizsgálta.96 Ők tanulmányaikban azt 

hangsúlyozzák, hogy az újnacionalizmus – vagyis a nemzetépítés hagyományos, elitek által 

irányított projektjéhez képest a nemzeti eszme terjesztésében és megfogalmazásában szerepet 

vállaló civil aktorok gyakorlatai –, valamint az újrasszizmus – vagyis a kulturális elismerés 

beemelése a rasszista gyakorlatokba97 – a roma–magyar viszonyokban is jól tetten érhető.  

A szélsőjobboldali ideológiák székelyföldi megnyilvánulásainak legfontosabb terepe az 

önazonosság megfogalmazása és egy hagyományosnak vélt társadalmi struktúra fölötti 

őrködés. Ezt két szempontból vizsgálom: egyrészt a székelyföldi magyar–roma interakció 

vonatkozásában, másrészt a helyi (székely) és a központi (román) hatalom viszonylatában. 

Mind a roma, mind a román kategória a fenyegető „másik” megtestesülései, egyúttal pedig a 

Székelyföldet fenyegető tényezők is: míg a „romák” demográfiai veszélyként jelennek meg a 

radikális jobboldali narratívákban, addig a „románok” elnyomó erőként, a közösség ellen 

fellépő hatalomként vannak jelen. Ahogy arra egy elmúlt években végzett kutatás rámutatott, 

az erdélyi vegyes lakosságú településeken – a szóban forgó kutatásban kizárólag etnikai 

szempontból vegyes településeket vizsgáltak –, a társadalmi különbségek egyértelműen az 

etnikai törésvonalak mentén jönnek létre, sőt míg a román–magyar kategóriák etnonacionális 

különbségek mentén alakultak ki, a romák és egyéb etnikumok között húzódó különbség 

etnorassziális jellegű volt (Kiss–Szabó 2017). És mivel az etnikum ezekben a közösségekben 

egyértelműen státusjelölő, a roma és nem roma viszonyrendszer alapjellemzője az alá-

 
95 A magyarországi diszkurzív keretek erdélyi elterjedése nem új keletű jelenség, mégis kevés kutatás született 
konkrétan erre a kérdésre vonatkozóan. A magyarországi média fogyasztásának az erdélyi magyarok körében 
tapasztalható elterjedtségét (ld.  Horváth 2014, Kiss 2017), illetve azt, hogy a helyi médiamunkások számára a 
magyarországi sajtó követendő modell (ld.  Papp 2014: 26), több kutatás is bizonyította, de hogy ez milyen 
mértékben határozza meg a helyi közbeszédet, arról nincs pontos adatunk. 
96 A saját munkám számára legfontosabb írások a következők voltak: Feischmidt–Szombati 2014, 2016, Vidra–
Fox 2014, Kovács–Vidra–Virág 2013, Feischmidt–Szombati–Szuhay 2014. 
97 Az újrasszizmus abban tér el igazán az általános rasszizmustól, hogy nem utasítja el a kulturális közösség saját 
értékeinek elismerését, sőt támogatja az identitáspolitikákat: egyrészt ezeken a reprezentációkban a negatív 
sztereotípiákat is magától értetődőnek veszi, másrészt nem a kulturális másság elvét utasítja el, hanem az egyes 
csoportokat. Az újrasszizmus a diszkrimináció és kirekesztés nyelvét használja, hogy bizonyítsa és reprodukálja a 
természetessé tett különbségeket (ld.  még: Wodak–Khosravinik, 2013). Tehát egyszerre működteti az elismerési 
politikákat (elismeri a saját kultúrához való jogot), de azon keresztül rekeszt ki: például Székelyföld kontextusában 
a kulturális különbségek hangsúlyozása romák és magyarok között rasszista gyakorlatokhoz vezethet olyan 
esetekben, amikor a habitusra, kulturális szokásokra hivatkozva megkülönböztetően bánnak roma személyekkel a 
szolgáltatói szférában vagy nem adnak el vagy ki lakást roma személyeknek, arra hivatkozva, hogy „a kulturális 
hagyományok” a roma és székelyek között „nem kompatibilisek”. 
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fölérendeltség (Kiss–Szabó 2017). A következőkben ezeket a viszonyokat veszem górcső alá a 

radikális jobboldali szubkultúra kapcsán. 

Az első eset, amit tárgyalni fogok, arra világít rá, hogy a Magyarország-központú radikális 

jobboldali hálózatokban hogyan keretezték egy tragikus székelyföldi balesetet és az azt követő 

lincselést, illetve miként használta fel az esetet a helyi radikális jobboldali szcéna a magyar–

roma társadalmi viszonyok megragadására. A baleset kapcsán azt tárgyalom, hogy a 

székelyföldi Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom hogyan alkalmazza a magyarországi 

radikális jobboldal romákkal kapcsolatos diszkurzív stratégiáit.  

A fejezet második részében azokkal a hétköznapi tapasztalatokkal foglalkozom, amelyek a 

szubkultúra tagjainak elbeszéléseiben jelennek meg, és amelyek meghatározó mozzanata a 

román állami intézményekkel való találkozás. A román állam intézményei elnyomókként 

vannak jelen ezekben az elbeszélésekben, ezért a velük szemben tanúsított ellenállás, illetve a 

kijátszásuk a csoportidentitás megkonstruálásának részét képezi. Ezekben a találkozásokban 

újratermelődnek a saját közösséghez, a székely tradícióhoz és az elnyomó hatalomhoz való 

viszonyulások. 

A harmadik részben a HVIM székely zászlós akcióit elemzem, amelyek révén a hálózat elnyerte 

a helyiek támogatását, és hitelességre, sőt bizonyos tekintélyre tett szert. Az akciók ugyanis a 

radikális fiatalok közösségi célokért vállalt bátorságát, elkötelezettségét és önfeláldozását 

bizonyították a helyiek számára. A radikális jobboldali csoportok két székelyföldi vezetőjének 

2015 végi letartóztatása több településen is zászlós felvonulásokat váltott ki. A zászló így a 

közösség szimbóluma mellett a székelyföldiség melletti harcos kiállás jelképévé is vált. 
 

3. Kézdiszentlélek, a „székelyföldi Olaszliszka” 
3. 1. Egy baleset története 

 
2014. augusztus 10-én a Kézdivásárhely és Csíkszereda közötti Kézdiszentléleken áthaladó 

országúton elgázoltak egy kislányt.98 A gázoló motoros a helységnévtábla elhagyása után 

kezdett gyorsítani, de két kislány ugrott elé: az egyiket elütötte, a másikat kikerülte, de közben 

lesodródott az útról, és felhajtott egy út menti ház padlására. Az út és a házak között mélyebb 

árok húzódott és az úttest a házakhoz képest magasabb töltésre épült, ezért a motor két utasa a 

ház és az úttest közötti mélyebb részbe esett, a motor pedig az úttesttel egy szinten levő 

 
98 Az eset leírását a helyi és országos online és nyomtatott sajtóban megjelentekre (Háromszék, Maszol.ro, 
Székelyhon.ma, Krónika, Erdély.ma, transindex) és Sipos Zoltán riporteri munkájának anyagaira (ld. Sipos 2014), 
továbbá a 2015-ben a helyszínen végzett saját megfigyeléseimre alapoztam (Terepnapló 2015. augusztus 8–20.). 
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házpadlásra hajtott fel. A motorosokat egy másik járművön a barátaik követték, akik a 

történteket látva megálltak, és értesítették a mentőket. A balesetben súlyosan megsérült az 

elgázolt kislány, valamint a motort vezető férfi és társa. A helyszínre siető rokonok és a zajra 

kisereglő helyiek azt hitték, hogy a második motor utasai gázolták el a gyereket. Szóváltás 

alakult ki, majd a helyiek közül többen fenyegetően léptek fel a motorosokkal szemben, és 

hamarosan tettlegességre is sor került. Az első jármű vezetője a balesetben bekövetkező 

sérülései miatt életét vesztette, társát, az elütött gyereket és második motorost súlyos 

sérülésekkel kórházba szállították; utóbbit a helyiek közül valaki tüdőn szúrta.  

 
Kézdiszentlélek központja, 2016. Fotó: Zahorán Csaba. 

 

Az elhunyt járművezető egy, a közeli város motorosklubjának elnöke volt. A klub tagjai között 

elterjedt a feltételezés, hogy vezetőjük halálát a balesetet követő bántalmazás és nem maga a 

zuhanás okozta. Többen úgy tudták, hogy a kislány rokonai az árokba zuhant utasokat is 

megverték, megrugdosták, többen azt állították, hogy az elhunyt a fején szenvedett zúzódásokat 

– később a halottkém jelentése koponyasérülést is megállapított –, habár a sisakján csak apróbb 

sérüléseket lehetett felfedezni (ezt egy közösségi oldalon terjedő, sisakról készült fényképpel 

illusztrálták). Kézdiszentlélek polgármestere és az elhunyt motoros klubtársai a konfliktusért a 

„cigányokat” okolták. Többen azt hangoztatták, hogy hasonlóan a magyarországi viszonyokhoz 

a székelyföldi településeken is „bármit” megtehetnek a cigányok, hagyják a gyerekeiket az 
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úttesten játszani, úgy viselkednek, mintha rájuk nem vonatkoznának a szabályok.99 További 

konfliktusra nem került ugyan sor, mindenesetre az eset értékelését a rasszista 

megnyilvánulások és a kollektív hibáztatás jellemezték az erdélyi magyar nyilvánosságban.100 

A tragikus kimenetelű baleset és a lincselés felelőseit, a helyiek szerint a rendőrség úgy vette 

őrizetbe, hogy a kislány családja megnevezett egy (mentálisan sérült) családtagot, akit végül 

több évre letartóztattak.101  

A tragikus balesetnek azonban voltak előzményei. Egy riporter kiderítette, hogy a helyiek 

agresszív reakciója mögött az is meghúzódhatott, hogy nem ez volt az első gázolásos eset a 

településnek ezen a részén (Sipos 2014). Néhány éve szintén elütöttek egy gyereket, de akkor 

az autós pénzt fizetett a gyerek szüleinek, hogy ne tegyenek feljelentést, így elkerülhette a 

börtönbüntetést. Azon kívül a roma és a székely lakosság között egy ideje már megfigyelhető 

volt a feszültség. A megkérdezett romák az újabb baleset után arról számoltak be, hogy még a 

boltba sem engedik be őket, illetve attól tartottak, hogy a magyarországi romagyilkosságokhoz 

hasonlóan a helyi magyarok rájuk gyújtják majd a házaikat.  

A baleset után az érintett motoros klubok megemlékezést hirdettek a történtek helyszínére.102 

Az eseményen hétszáz székelyföldi motoros vett részt. Ezért a cigánysor lakói közül többen 

hosszabb-rövidebb időre rokonokhoz költöztek át. A megemlékezőknek a magyarországi Gój 

Motorosok is segítséget ajánlottak: két tagjuk a helyszínre látogatott, és ígéretet tettek az 

önkormányzatnak, hogy térfigyelő berendezést vásárolnak a falunak, és a hasonló 

magyarországi esetek során szerzett tapasztalataik megosztásával segítik majd a nyomozást, 

továbbá anyagi támogatást nyújtanak az elhunyt motoros családjának. A radikális ideológiájáról 

ismert motoros csoport szolidaritási akciójával szemben több online újságcikk is kritikát 

 
99 Bővebben a polgármester reakciójáról és a romák–magyarok közötti lokális viszony leírásáról ld. 3szek.ro 2014. 
100 A település polgármestere például a következőképp kommentálta a helyi viszonyokat: „Ki kell mondani, mert 
hiába romázunk, itt a cigányok úgy »el vannak indulva«, hogy nem lehet bírni velük” (ld. Kuruc.info 2014) A 
helyi háziorvos pedig a közösségi fórumon tett fogadalmat: „Addig, míg nem tudjuk meg, ki a gyilkossági kísérlet 
elkövetője, elutasítom, hogy orvosi ellátásban részesítsem a roma közösség tagjait. Be is perelhetnek, elküldhetnek 
az orvosi kamara elé, de én csak sürgősségi esetben foglalkozom a roma betegekkel” (ld. Alfahír.hu, 2014). 
101 A terepmunka során többször hallottam olyan falopási esetekről, ahol az adott rendőrségi ügyet a roma 
közösségben úgy vizsgálták ki, hogy a közösség kijelölt egy embert, aki magára vállalta a bűnelkövetést. Ezt a 
gyakorlatot több forrásból is hallottam, például egy helyi erdész mesélt több hasonló esetről, de a roma 
szegregátumban működő alapítvány munkatársai is ezt erősítették meg. Az, hogy a lincselés esetében ez a 
bűnbakkijelölési módszer mennyiben bizonyult valóságosnak, nem tudtam kideríteni. 
102 A megemlékezésre felszólító közösségi felhívás szövege is egyértelműen meghatározza az eset fókuszát és a 
felelősöket. Az elütött kislányra a felhívás szövege nem is utal, nemhogy az esetleges adományozásra vagy 
szolidaritásra: „Békés gyertyagyújtással egybekötött megemlékezés az elhunyt (a helyszínen a roma közösség által 
meglincselt) motoros emlékére, valamint adománygyűjtés a sérülteknek, akik segíteni próbáltak az elhunyt 
áldozatnak, Sebestyén Attilának. Tüdőn szúrták a motoros társát, megverték barátnőiket, akik még mindig a 
kórházban lábadoznak. Kötelező a gyertya, csak a békés, civilizált hangulat uralkodhat. Indulás Csikszeredából a 
Kauflandtól szerdán 16.30-kor, Kézdivásárhelyről szintén a Kauflandtól 17.30 kor” (ld. Szabó – Bartos 2014). 
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fogalmazott meg103, azonban egyértelmű, hogy a helyiek közül sokan üdvözölték a Gój 

Motorosok (és a Magyar Gárda) módszereit. Az eset kapcsán többen szorgalmazták például a 

romák kiszorítását a székelyföldi településekről.104  

 

3. 2. A baleset következményei 

 
A kézdiszentléleki eset a nyilvánosságban105, illetve az esetet követő lakossági fórumon106 is az 

olaszliszkai lincselés székelyföldi megfelelőjeként tematizálódott. Az Olaszliszkán történtek107 

(ld. Vidra–Fox 2014), más, romákkal kapcsolatos konfliktusokkal együtt, a magyar közösséget 

és a nemzeti kultúrát fenyegető társadalmi problémákként tematizálták. Az eset kapcsán a 

székelyföldi nyilvánosságban is felvetődtek a roma–magyar lakosság közötti különbségek 

civilizációs narratívái (a helyi romák nem vigyáznak a gyerekeikre, nem viselkednek 

„helyesen”, cselekvésüket „érzelmeik” vezetik stb.), a helyi romákkal szembeni általános 

sztereotípiák (a romák nem dolgoznak, nem fizetnek építési engedélyt a falu széli házaikra, 

ezért „nem lehetséges” átjárót létesíteni az úttesten, agresszívek, nem tudnak kellően figyelni a 

felelőtlenül vállalt gyerekekre stb.), valamint a hivatalos rendfenntartó szervezetek hanyagsága, 

megbízhatatlansága. Kézdiszentléleken, csakúgy, mint Olaszliszkán, a helyi közösség számára 

kényes esemény volt a megemlékezés, mivel a települést itt is gyászoló idegenek „árasztották 

el”. Mindkét tragédia helyszínén nemzeti szalagokkal díszített kopjafát108 állítottak. 

A Kézdiszentléleken megszervezett lakossági fórum résztvevői közül többen olyan társadalmi 

viszonyokért szólaltak fel, amelyekben a romák nem jelentenek veszélyt, hanem továbbra is 

olcsó és kiszámítható munkaerőt képviselnek. A baleset kapcsán újra és újra megfogalmazódott 

az etnikai viszonyokban megmutatkozó etnorassziális alá-fölérendeltség.109 A patrónus–kliens 

pozíciók etnikumokhoz kötött szerepei máig élnek a székelyföldi falvakban: az 

idénymunkákban és némely ház körüli tennivalókban a településen élő romák könnyen 

 
103 Ld.  Parászka Boróka „Kézdiszentlélek: Big Brother falva” című cikkét: Parászka 2014, vagy Kustán-Magyari 
Attila írását: Kustán-Magyari 2014. 
104 A roma házak a település tábláján túl vannak, vagyis a településen belüli forgalomkorlátozás erre a részre nem 
vonatkozik. Mivel hivatalosan ez a településrész már nem tartozik a faluhoz, ezért nem állítható gyalogosátkelő 
sem. Az eset kapcsán több megszólaló azt szorgalmazta, hogy ezeket a házakat az önkormányzat bontsa le és így 
kényszerítsék a romákat az elköltözésre. 
105 Ld.  a „Motoros a célkeresztben” című újságcikket: Mózes 2014 vagy „Székelyföldi Olaszliszka. Halálos 
baleset és lincselés Kézdiszentlelken” című cikket Bartos 2014. 
106 A fórumon résztvevők beszámolóját, amelyben a helyi háziorvos megfenyegeti a roma lakosokat, hogy nem 
látja őket el addig, amíg „ki nem adják” a bűnösöket ld. alfahir.hu 2014. 
107 A lincselés történetét és „utóéletét”, valamint az esetre való emlékezést jól bemutatja a következő riport: 
Tompos 2016. 
108 Sebestyén Attila, a székelyföldi motoros esetében két kopjafát is állítottak, egyiket a kézdivásárhelyi Flagellum 
Dei motorosklub tagjai, másikat a Székely Helyőrség helyi szervezete. 
109 Ld.: „A székelyföldieknek szükségük is van a romákra” című írást: Kustán-Magyari 2014. 
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kizsákmányolható és megfizethető munkaerőt képeznek (ld.  Kiss–Kiss 2017, Kiss–Szabó 

2017). Az adott helyen élő romák helyzete visszavezethető a rendszerváltás után a régióban 

végbemenő változásokra – ezek közül az egyik legfontosabb az újraparasztosodás volt (ld.  

Horváth–Kiss 2015: 126), amely állandósította a romák kiszolgáltatott helyzetét, gazdasági és 

társadalmi szempontból egyaránt. A terepmunka során gyűjtött esetesek alapján egyértelmű, 

hogy a székelyföldi településeken még mindig előfordul, hogy a romákat kitessékelik a 

boltokból, nem szolgálják ki őket a kávézóban vagy az étteremben, az ügyintézésekkor 

letegezik őket, a biztonsági őr pedig folyamatosan követi őket (Terepnapló vonatkozó részei: 

2013. április 24., Sepsiszentgyörgy, illetve 2013. május 17., június 21. Csíkszereda). Az is 

előfordult, hogy egy bankban egy roma asszonyt kiállítottak a sorból, hogy várjon inkább addig, 

amíg a mögötte állók ügyét elintézik, mert ők „sietnek” (Terepnapló 2013. május 17., 

Csíkszereda).  

A kézdiszentléleki baleset és lincselés példáján jól látszik, hogy a magyarországi radikális 

jobboldali ideológiák a két kontextus közötti különbségek ellenére hogyan befolyásolták a 

székelyföldi viszonyok értelmezését és diszkurzív keretét. Ez a diszkurzív keret azonban a helyi 

viszonyok között kiegészül, átalakul és esetenként átértelmeződik. Például a magyarországi 

romaellenes diskurzusokat sokszor a székelyföldi viszonyokhoz igazítják és diszkurzíve a roma 

lakosság mellett a román lakosságra is vonatkoztatják: például a „cigánybűnözés” fogalmát a 

helyiek a bukaresti román gazdasági és politikai elitre is alkalmazzák.  

A kézdiszentléleki eset rámutatott arra, hogy a székelyföldi elit és a radikális jobboldal 

etnicizált, a romákat kirekesztő Székelyföld-képe egymással kompatibilis. A helyi polgármester 

és a lakossági fórumon résztvevők, többek között a község háziorvosa egyetértettek abban, 

hogy a romák veszélyt jelentenek a településre, sőt az egész régióra. Annak ellenére, hogy a 

lakossági fórumon résztvevők közül többen munkakapcsolatban vannak romákkal, ismerik 

egymást, mégis azt hangoztatták, hogy a település élete kiegyensúlyozottabb lenne, ha a romák 

elköltöznének. Az eset tárgyalásában a balesetet szenvedett gyerek szüleivel nem vállaltak 

szolidaritást a helyiek, sőt, azt szorgalmazták, hogy azok a roma családok, akik „helyieknek” 

számítanak és jól integráltak a gazdák által ellenőrzött munkaerőpiacon, üldözzék el azokat a 

roma családokat, akik „beköltözők”, akik házai a főút mentén, hatósági engedély nélkül épültek.  

Ez a viszonyulás nemcsak a kézdiszentléleki kisközösséget jellemzi, hanem általában a 

térségben is elterjedt. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom egyik vezetőjével készített 

beszélgetés is azt támasztja alá, hogy a romákkal szembeni elutasítást nem befolyásolja az, hogy 

napi szintű kapcsolatban vannak vagy nincs saját negatív tapasztalata roma személyekkel: 
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„– A mozgás az kell, este letámad egy cigány vagy a gyerekedet kell védeni, az önvédelem, hogy tudd megvédeni 

magadat. 

–Van probléma a közbiztonsággal? 

– Egyelőre nincsen, de változik a világ, a cigányok szaporodnak, mint a nyulak, az ember jobb, ha fel van készülve, 

hogy ne érje sose meglepetés. Jelenleg nincs baj velük, de hamar tud baj történni, meg a cigány azért tudja, hogy 

cigány, vannak olyan helyek, ahonnan ki is hajtják, be se engedik a vendéglőkbe. 

– De neked voltak már személyes konfliktusaid? 

– Nekem, nekem nem, soha. Dolgozok is velük, ha a fenyő körül kell kapálni. Vannak olyan cigányok, akikkel 

együtt jártunk iskolába, haverkodtunk.” (F24) 

 

Az interjú későbbi szakaszában újra rákérdeztem a roma–magyar viszonyra a környező 

településeken, majd áttértünk a kézdiszentléleki balesetre: 
 

„– Egyébként itt Székelyföldön magyarul beszélnek [a romák]? 

– Magyarul beszélnek, persze, de a cigány, az cigány. Maradjon az cigánynak. Az kell tudja, hol a helye. Úgy 

konkrétan nem voltak még a cigányokkal olyan nagyobb problémáink.  

– A motoros eset? 

– Nem voltunk azon itthon, pont a Magyar Szigeten voltunk tavaly. Én csalódtam a székely emberekben, azt 

hittem, hogy felgyújtják az egész cigányházat. A motorosokban is csalódtam, őszintén... Nekünk azt írták, 

mondom, kint voltunk akkor még a Magyar Szigeten, hogy »Z., aztán, ha jősztök, ne gyertek zászlóval.110 Jobb, 

ha nem is jősztök, nehogy itt baj legyen...« Egy motoros vezető volt, akik szervezték a tüntetést, meg a 

gyertyagyújtást. Arra gondoltam, Istenem, ha ez megtörtént volna valamelyik hozzátartozómmal... A 

gyertyagyújtás egy év múlva is elér, egyszer rendet kéne rakni. Kellett volna egy szikra, hogy elindítsa. Mondták, 

akik lementek, hogy a rendőrök is úgy álltak, hogy félreálltak volna, sőt, engedték volna, hogy intézzék111 a 

cigányokat. Nekik is meg volt mondva, ha valami van, forduljatok egy cseppet félre, hogy menjenek bé, de nem 

ment senki. A motorosok, akik nagy összetartók meg minden, azt hittem, tudnak valamit csinálni. Most, nemrég 

történt, a megemlékezés előtt egy nappal egy autónak megint bedobták a szélvédőjét. A Székelyhonon nézzed 

meg, ott láttam én is. Komolyan. Az anyósülés oldalán az ablakot, azt úgy bedobták.” (F24) 

 

A nemzeti radikális csoportok fizikai kondíciójukkal, ideológiai elkötelezettségükkel és egész 

hálózatukkal szimbolikusan a közösség védelmezőjeként lépjenek fel, aminek része a helyi 

romák fegyelmezése is. Az interjú azt is egyértelművé tette, hogy ezt a kivételes pozíciót a 

vármegyések környezete is visszaigazolta. A beszélő egyértelművé tette, hogy a 

településvezetés mellett még a „román” rendőrség is partnerré válik egy ilyen eset kapcsán, ha 

 
110 A HVIM zászlójára utal. 
111 Pontosan nem érthető, hogy mit jelent az „intézzék a cigányokat” kifejezés, de a helyi nyelvjárásban az „intézni” 
ige általában a fegyelmezésére utal, valószínűleg itt verekedésre utal az interjúalany. 
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az alkalmi szövetséget a romák elüldözése, házaik felgyújtása, a roma lakosok megverése 

pecsételi meg.  

A kézdiszentléleki eset a helyi önkormányzat vezetői és a radikális jobboldali hálózat 

megszólalóinak narratívájában Olaszliszka olyan metaforává vált, amelyben nemcsak a két 

baleset vélt és valós hasonlóságai, hanem egyfajta jövőbeli fenyegetés is megjelent. Ennek 

megelőzésére kell a hagyományos aszimmetriákat megerősíteni, ami egyszerre jelenti az etnikai 

viszonyokban megmutatkozó alá-fölé rendeltség reprodukcióját és a saját kisebbségek 

kizsákmányolását, valamint a székely kategória hangsúlyozását. A következőkben elsősorban 

erről a „székely jellegről”, vagyis a székely etnikai kategóriáról lesz szó: azt fogom 

megvizsgálni, hogy mit képviselnek a radikális jobboldaliak, és hogyan vált a székely zászló az 

egyik fontos, a székelységüket megtestesítő szimbólumukká. 

 

4. A székely radikális jobboldali szubkultúra 

4. 1. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Erdélyben 

 

A romániai szélsőséges és radikális mozgalmak között különleges helyet foglalt el a 

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom. A román radikális jobboldali szervezetek a 

magyaroktól ideológiai szempontból leginkább az értékek rangsorában tér el. Gabriel 

Andreescu (2004) a romániai, román nacionalista és szélsőséges jobboldali szcéna aktorait 

szervezeti formájuk és nyilvános stratégiáik mentén különbözteti meg: a szélsőséges ideológiát 

terjesztő pártok mellett említi a legionárius szervezeteket, a futballhuligán csoportokat, az 

ortodox egyházat és az általa működtetett alapítványokat és civil szervezeteket. A román 

szervezetek nagy része nyilvános felvonulásokkal, nemzetvédő akciókkal hívja fel magára a 

figyelmet, főleg a melegek ellen, a román nemzetállami eszme védelmében, az ortodoxia és a 

hagyományos társadalmi értékrend mellett (hagyományos család, individuális jogok helyett a 

hagyományos közösség) foglalnak állást. Az ünnepi felvonulások, ellentüntetések, szolidaritási 

és egyéb akciók (pl. a Besszarábia területére koncentráló megmozdulások) olyan alkalmak, 

amelyek során ezek a csoportok a nyilvános térben jeleníthetik meg ideológiájukat, sokszor 

kisajátítva a nemzeti ünnepet vagy az adott megemlékezést, hasonlóan a magyar radikális 

szubkultúrához. Noha Andreescu hivatkozott munkájában nem tér ki a romániai magyar 

nemzeti radikalizmusra, és csak a román szervezetekkel és intézményekkel foglalkozik, a 

HVIM működése több tekintetben is rokonítható azok tevékenységével – értelemszerűen azzal 

a meghatározó különbséggel, hogy a magyar nacionalizmus képviseletében lépett fel. A HVIM 

számára is kiemelten fontosak voltak a szimbolikus politikai és emlékezetpolitikai akciók. A 
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román szervezetekhez képest a HVIM mozgástere jóval korlátozottabb volt, azt lokális 

beágyazottságuk és kapcsolathálójuk határolta be, míg a legionárius112 Noua Dreaptă és egyéb 

román szervezetek Bukarestben, Székelyföldön vagy Kisinyovban egyaránt tudnak tüntetéseket 

szervezni a román nemzeti célokért. 

A HVIM romániai hálózatát 2001-ben alapította Toroczkai László magyarországi aktivista, 

jelenleg a Mi Hazánk magyarországi radikális jobboldali párt vezetője. A romániai 

kapcsolatépítés az első időszakban főleg a magyar határhoz közel eső területekre 

koncentrálódott, ennek során Szatmárnémetiben és Nagyváradon tartottak toborzást. Ezt pár 

hónapos késéssel követte a székelyföldi csoportok megszervezése. A HVIM 2003 körül kezdte 

el látványos erdélyi működését különféle emlékezetpolitikai, provokatív akciókkal, amik 

folyamatosan szorultak vissza Erdély és a magyar határmenti városokból Székelyföldre. Az 

interjúk készítése idején113 Romániában 14 településen voltak jelen.114 A szervezetnek ekkor 

50–70 állandó, aktív tagja volt, a keménymagot 10–15-en alkották, vezetése a Kovászna megyei 

Kézdivásárhelyhez kötődött. 2009-től kezdve saját nyári tábora is volt, a Székely Sziget, amely 

a Magyar Sziget helyi változataként jött létre. A magyarországihoz hasonlóan ez a többnapos 

rendezvény is a zenei fesztiválok, szabadegyetemek és családosoknak szóló táborok 

ötvözeteként zajlott.  

A hálózatok terjeszkedésének szubkulturális jellegét a toborzás lebonyolítása is tükrözte: 

Toroczkai László és társai felkeresték az erdélyi magyarok lakta vidékeket, és közvetlenül 

vették fel a kapcsolatot a helyi érdeklődőkkel és a fiatalok szervezeteivel. 

 
„– A Hatvannégy Vármegye mikor jött Erdélybe? Itt kikkel vette fel a kapcsolatot? 

– 2003-ban itt, Szentgyörgyön is alakult, illetve Kolozsváron, Toroczkai László alakította 2001-ben. Akkor ő átjött 

ide, Csonkaországból Erdélybe. Csak akkor a román hatalom akkora nyomást mért rá, a szentgyörgyire, az 

udvarhelyire, illetve a kolozsvárira is, hogy szinte... A tagok megijedtek, visszahúzódtak és meg voltak fenyegetve, 

hogy nem végezhetik el az egyetemüköt. Így rámentek és nagyon keményen megtörték őköt... 

Engem a zene fogott meg! S akkor láttuk ezt a Magyar Szigetet, s akkor: »ezt a Magyar Szigetet ki szervezi?« 

Láttam, Hatvannégy Vármegye, s akkor ráírtam Toroczkai Lászlóra. S akkor ő eljött ide megalapítani a Vármegyét. 

Idejött Kézdire! Írtam, így egy az egybe’, mondtam: »szeretnék hozzátok csatlakozni, mi a feltétel, mondjad!« Azt 

mondta, hogy ősszel jönnek errefele, üljünk össze és beszélgessünk. S akkor jelent meg nemrég a könyve, 

 
112 A két világháború között és a második világháború alatt működő román szélsőjobboldali, antiszemita mozgalom 
– Mihály Arkangyal Légiója – ideológiáját és örökségét felvállaló szervezet.  
113 2015 nyarán készültek az interjúk. 
114 A szervezet Székelyföldön Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Szovátán, 
Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, Baróton, Vargyason, Gyergyószentmiklóson, Erdély más településein 
pedig Kolozsváron, Nagyváradon, Torockón, Szatmárnémetiben és Nagykárolyban van jelen (ld.  F24). 
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Toroczkai László: »Vármegyés a véres úton«, s akkor itt egyből könyvbemutató volt, s akkor egyből meg is alakult 

négy fővel a Vármegye.”(F24) 
 

A HVIM erdélyi hálózata, hasonlóan a román (ld.  Cimpoes 2013:172, Andreescu 2004: 176–

179) és a magyarországi szélsőjobboldali szervezetekhez (ld.  Feischmidt 2014) 

hagyományőrző civil egyesületként jelenítette meg magát, és ennek megfelelően alakult a 

történelemképe is. A szervezet szimbolikus pozícióját és a múlthoz, valamint az identitáshoz 

való viszonyulását a megünnepelt évfordulók, megemlékezések és emléknapok jelölték ki az 

erdélyi magyar politikai szcénában (ld.  Patakfalvi-Czirják 2018). A trianoni békeszerződés 

emléknapja (június 4.) mellett, a helyi 1848-49-es eseményeket, Csanády György, a székely 

himnusz szövegírójának születési évfordulóját, Wass Albert születésének és halálának napját, 

valamint a Székely Hadosztályt szokták rendszeresen felidézni. A helyi csoportidentitás 

szempontjából egyformán fontos volt a közös, nemzeti múlt és a lokális, székely történelem 

felidézése – az utóbbi különösen a székely katonai múlt kultuszában nyilvánult meg.  

Ugyanakkor a nemzeti radikális mozgalomban érdekes kettősség mutatkozott azzal 

kapcsolatban, hogy miként próbálták kijelölni a székelyföldi csoport helyét és funkcióját a 

magyar nemzeti ideológián belül. Egyrészt az újnacionalizmus is felfedezte magának a székely 

kategóriát mint a romlatlan, ősi múlt megtestesülését, aminek hatása kihatott a helyi 

szubkulturális identitásra is. Másrészt a HVIM működésében fontos volt, hogy a lokális ügyeket 

az egész hálózat felvállalja, tiszteletben tartva a helyi szubkultúrák autonómiáját is, így azok az 

adott viszonyoknak megfelelően tudták megszervezni akcióikat (helyi szinten akár a konkurens 

politikai pártokkal vagy szervezetekkel együttműködve is). 

 

4. 2. Összetartozás, bajtársiasság, önfeláldozás 

 

A vármegyéssé válás a tagok számára azt jelentette, hogy meg kellett tanulni a csoporttal együtt, 

összehangoltan működni, továbbá bebizonyítani a csoport és az idealizált haza iránti 

elkötelezettséget. A család metaforája újra és újra előkerült a beszélgetésekben; ezen többen a 

biztonságos teret és elfogadó közeget értették. A bajtársiasságon alapuló család metaforája egy 

bizonyos viselkedésformát is megkövetelt: 

 
„Mi családként nevelünk mindenkit, mi egy nagy család vagyunk, jóban, rosszban együtt vagyunk, tehát hátat 

egymásnak sohasem fordítunk! Mindig valami megoldást találunk, bárkinek bármi problémája van. És most már 

sokunknak családja is van, a magyarságért így kell tenni!” (F25) 
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„Itt, Székelyföldön lehet mindenkit ismerni, ha nem is ismerjük... valamelyik tagunk vagy egy szimpatizáns arról 

a településről tud valamit... a nagymama, nagytata, az ősök révén. Ez egy összetartó ősi föld, és ezt nekünk kell 

védeni. A vármegyések a nap huszonnégy órájában vármegyések. Nem csak akkor, amikor egy rendezvény van. 

Az éjjel-nappal lehet. Tehát mi oda kell figyeljünk a viselkedésre.” (F26) 

 

A vérségi kötelékeken alapuló család és annak etnicizált kiterjesztése nyilvánult meg abban is, 

hogy a szervezet a tagdíjakon és adományokon túl a forrásgyűjtés egy sajátos formáját is 

alkalmazta. A tagok időnként – főleg nagyobb ünnepek előtt – vért adtak, és az ebből befolyó 

szerény összegekből fedezték egyes akcióik költségeit, például szegény magyar családok 

karácsonyi megsegítését. 

 
„Hát minden évbe’ nagyon sok gyűjtést csinálunk. Illetve karácsonyra, amit ki szoktam emelni, régen eljártunk, 

hogy így szegény családoknak vittünk ajándékot, szegény magyaroknak, mert csakis magyaroknak vittünk! […] 

Kitaláltuk, egy jó ötlet volt, egy marosvásárhelyi vármegyéstől, hogy adjunk vért. Elmentünk vérközpontba, vért 

adtunk. Így minden évben, idáig a hetedik alkalommal adtunk vért. Az egész csapat, persze itt is vannak, akik nem 

adhatnak, akik sárgaságosok voltak, de azért így Erdély-szinten 50–60 tag és szimpatizáns adott vért.” (F25) 

 

A csoport tagjainak társadalmi háttere heterogén volt: a helyi értelmiségi családból származó 

tagok mellett paraszti és munkás hátterű fiatalok is részt vettek a szervezetben. A hálózat 

idősebb, vezető beosztású tagjaira jellemző volt, hogy baráti kapcsolatokon keresztül külföldi 

munkavállalásból éltek. Például az erdélyi csoportot egy 30 év körüli férfi vezette, aki 

édesapjával Franciaországban vállalt időszakosan munkát. Ilyenkor a vármegyés vezetők 

interneten és telefonon keresztül hagyták jóvá az akciókat és a távollétükben megvitatott 

döntéseket. Az idősebb tagok sokszor családostól vettek részt a HVIM programjaiban: a 

megemlékezéseken, kalákákon vagy karitatív tevékenységekben. A hálózat földrajzilag és a 

szervezettség szempontjából is heterogén volt. A kézdivásárhelyi szervezet volt a legerősebb, 

és ez rendelkezett a legtöbb taggal, a nagyváradi és kolozsvári szervezetek ellenben szerény 

taglétszámmal büszkélkedhettek. A tagok általában mindenütt szabadidős foglalkozásként 

fogták fel a szervezet munkáját. A csoportidentitást az akciók és azokra való felkészülés 

formálta. 

A hálózaton belüli hierarchia mereven működött. Az erdélyi hálózatért egy személy felelt, ő 

nevezte ki a helyi szervezetek vezetőit, és ő koordinálta a nagyobb akciókat:  

 

„Ez az egész felépítés nem úgy van, mint egy politikai rendszerben, vagy egy más... más szervezetekben, tehát itt 

a vezetők kiemelkednek, saját maguknak azt kivívják, hogy vezetők legyenek. Azt a természet hozza, hogy ki 

hogyan kezeli, minél több áldozatot hoz, az emelkedik ki ahhoz, hogy átvegye a vezetőséget. Nálunk hierarchia 
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van, tehát nincs ilyen, hogy szavazás, ez így magától értetődő! Mindezt mi döntjük el, a vezetőség dönti el, így 

emelkedtem én ki.” (F24) 

 

A közösség iránti elkötelezettséget a csoport tagjai különféle karitatív akciókkal demonstrálták 

– ilyenek például a szegény családok támogatása, ünnepek alkalmával ajándékcsomagok 

vásárlása vagy az évente megszervezett gyerekkarácsony, amelyek mind elősegítették a 

szervezet társadalmi beágyazottságát. A HVIM kiemelt céljának a gyerekek „székely” 

szocializációja számított. Voltak, akik saját ötleteik alapján is szerveztek gyerekprogramokat, 

hogy bemutassák a székelység történetének és továbbadják a hagyományokat: 

 
„Ha nem rendes zászlót, akkor »reklámzászlót« [idézőjelet mutat]. Az unokatestvéreim gyerekeivel rajzoltunk 

húsz székely zászlót, és gyereknapra elszórtuk a városba’, aztán zászlóvadászatot szerveztünk a többi ismerős 

gyereknek, óvodások, kisiskolások. Hogy érezzék, lássák, ez egy megtalált kincs, az őseik kincse! És nagy volt az 

öröm, olyan indiánosra sikerült, mint a mi gyerekkorunkba’, az Ezüst-tó kincse, a Székelyek Kincse. És akkor 

megismerték a székely hősöket, Márton Áront, meg a temetőbe is kellett menni, térképet kaptak és történeteket. 

Talán majd később is megszervezzük, még nagyobb körben.” (F27) 

„Tervezek még lovasiskolát meg a Scoala altfelnek115 ilyen fenyőfaiskola és kertészet bemutatást. Ezeket tudjuk, 

mi székelyek, az erdőt ismerjük, a gombákat, és még nem felejtettük el megülni a lovat.” (F27) 

 

4. 3. A veszély mint csoportszervező elv 

 

A programokon túl a hálózat egyik fontos tényezője volt a külső fenyegetettség, a veszély 

hangsúlyozása is. A román állami titkosszolgálattal és általában a román hatalommal 

azonosított intézmények és személyek iránt a tagok kifejezetten előítéletesek voltak. A 

titkosszolgálat jelenlétével magyaráztak mindent, ami eltért a hétköznapi, megszokott 

gyakorlatoktól, helyzetektől: a szokatlan időben megcsörrenő telefont, az ismeretlen számról 

jövő hívásokat, az ismerősök, szomszédok különös mondatait, viselkedését, a ház előtt parkoló 

ismeretlen autót. Ezeket a jeleket a tagok megpróbálták dekódolni, mérlegelni és ennek 

megfelelően készíteni fel az új jelentkezőket a vármegyés életmódra. Hétköznapi 

tapasztalatként írták le, hogy időszakosan követik őket, a telefonjukat lehallgatják. 

Meggyőződésük szerint a hatalom pszichológiai hadviselést folytat a nemzeti érzelmű fiatalok 

 
115 A román oktatási minisztérium 2016-os törvénye alapján minden közoktatási tanrendbe be kell illeszteni iskolán 
kívüli programokat, amelyeken keresztül a gyerekek mesterségekkel, intézményekkel találkoznak, ld.: 
https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educaţiei-naţionale-şi-cercetării-ştiinţifice-nr-4577-20072016-privind-
structura . (letöltés 2018.03.20) 
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ellen, amelynek elsődleges célja a megfélemlítés, és azon keresztül a magyar (radikális) 

közösség gyengítése.  

 
„Volt olyan Kolozsváron, hogy a dékán hívatta be, azt mondta, hogyha el akarod végezni az egyetemet, akkor 

lépjél ki a vármegyéből. Megkerestük a dékánt s ott mittom’ én, fenyegettük. Hát kilépett úgy hivatalosan, vagyis 

nem hivatalosan, csak mondta, hogy akkor végezze el a vizsgákat, a félévet. S [fenyegettük a dékánt és a dékáni 

hivatalt, hogy] lássák, hogy nem... nem tehetik meg [hogy azért, mert HVIM tag, elutasítsák az egyetemről]! De 

nem akartuk meggyűjteni a lánynak [a baját]. Pont lány is volt. Meg hát nekünk is nagyon sok idő kellett elteljen, 

hogy ezeket meg merjük csinálni. A csomó tapasztalat, ezt nem lehet egyik napról a másikra [megtanulni]. És ezt 

élőben lehet, nem lehet olvasni... s megtanulod. Az életbe’ ki kell próbálni, hogy mit bírsz meg, a pszichikai 

határok: rendőrség, annyian jönnek, maszkosok... ez meg kell érjen benned, ez az egész, míg megtanulod.” (F24) 
 

A román hatalommal (rendőrség, ügyészség, bíróság, a népességnyilvántartás egyes dolgozói) 

való találkozás negatív tapasztalatait ideológiai síkon értelmezték, és a román központosító 

állam megnyilvánulásaiként kezelték. A tagok szerint a hatalom minden akciójukat 

figyelemmel kísérte, és folyamatosan adminisztratív akadályokat emeltek a programjaik vagy 

eseményeik megszervezése elé. Például a helyi nyári tábor engedélyeit sokszor a határidőn túl 

adták ki, amikor sikerült végül megszervezni, akkor az adóhatóság és a fogyasztóvédelem a 

tábor standjait folyamatosan ellenőrizte, vagy a tábor felépítéséhez szükséges kamionokat a 

közúti rendőrség átvizsgálta, emiatt az infrastruktúra kiépítése késett stb. Ugyanakkor a 

fesztivál résztvevőinek az adatait a rendőrség felírta, az eseményre érkezők pedig folyamatosan 

közúti ellenőrzéseken estek át.  

A HVIM tagjai számára a hétköznapok sem voltak kevésbé kellemetlenek, a folyamatos 

megfigyelést, ellenőrzést nem mindenki tudta hosszútávon elviselni. Voltak, akik arról 

számolnak be, hogy autók kísérték őket, és olyan is volt, aki egy idő után már be tudta 

azonosítani az őt követő személyeket. Egy vármegyésnek a megélhetése került veszélybe a 

tagsága miatt, és az is előfordult, hogy egy szimpatizáns vállalkozással azért nem szerződött az 

egyik állami cég, mert irredentaként és szélsőségesként tartották számon a cég vezetőjét. Az 

egyik interjúalany egy ismert megfélemlítési gyakorlatot is említett, amelynek célja a 

gyanakvás felkeltése volt a szűkebb közösség körében: például a rendőrség, csendőrség a 

HVIM tagjának ajtaja helyett a szomszédokhoz kopogtatott be valamilyen sürgős vagy komoly 

helyzetre hivatkozva, így a szomszéd gyanakodott, hogy a fiatal belekeveredett valamilyen 

törvénytelen ügybe.  

A román állam intézményei mellett a HVIM több tagja a Noua Dreaptăt azonosította be fő 

ellenségként. A legionárius hagyományokat folytató szervezet 2011-ben Csíkszeredán, a 
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következő években pedig december elseje alkalmából Sepsiszentgyörgyön és – kisebb 

létszámban – Kézdivásárhelyen tartott felvonulást. A menetelés során elhangzó jelszavakat 

(„Románia egy és oszthatatlan”, „Székelyföld nem létezik”, „Kifelé az országból a 

magyarokkal”) a helyiek az országban tetten érhető magyarellenesség bizonyítékaként élték 

meg. A HVIM tagjai több interjúban hangsúlyozták, hogy a román radikálisokat nem a 

hazaszeretetük vezeti, hanem a provokációkért járó juttatások motiválják:  
 

„Az ortodox egyház támogassa őköt. Brassóban ilyen nagy, kemény banda van. De az megint… ilyen 

focihuligánok. Törnek, zúznak. Nem úgy van, mint nálunk, hogy bármi rendezvény van, még a legutolsó 

üzemanyagpénzt is mi kell összeadjuk. Nekik: buszra felültetik, megvan a fuszulykalevesük, vagy amit esznek, 

megvan az üzemanyag, minden, leitassák őköt sakkor… ők szívből ezt nem csinálják.” (F25) 

 

A vármegyés tevékenységet gyökeresen megváltoztatta a hálózat két vezetőjének 2015. 

december 1-i letartóztatása és az ellenük szóló terrorvád. Az elhúzódó ügyben végül 2018-ban 

került sor ítéletre, amikor a két férfit öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Alapfokon még 

2017-ben a Bukaresti Táblabíróság felmentette a terrorvád alól a két férfit, azok után, hogy a 

szervezett bűnözés és terrorizmus elleni hatóság vádiratában több pontatlanságot, túlzó állítást 

fedezett fel. Ezek közül a legfontosabb a vád volt, miszerint a két férfi merényletkísérletet 

tervezett a december 1-i román nemzeti ünnepre, Kézdivásárhely főterére. A bűncselekmény 

során olyan erejű robbanást akartak előidézni, ami az ünneplő tömegben akár emberéletet is 

követelhetett volna – állt a vádiratban. A Bukaresti Táblabíróság ezt a vádat elvetette és felhívta 

a figyelmet az eljárásrend hibáira. Ehhez képest a legfelsőbb bíróság jogerősen mégis öt év 

letöltendő börtönbüntetésre ítélte az erdélyi HVIM két vezetőjét az alkotmányos rend elleni 

cselekmény bizonyíthatósága miatt, ráadásul a perben született jogerős határozatot sem hozták 

nyilvánosságra, ezért a vád pontos részleteit a közvélemény nem ismerheti. 

A letartóztatás előtt pár hónappal készült interjúkban az egyik HVIM vezető egyértelművé tette, 

hogy tudomása van arról, hogy a titkosszolgálatok, a rendőrség minden lépését figyeli a 

szervezet tagjainak, ezért fontos, hogy ismerjék a saját jogaikat, hogy pszichésen képesek 

legyenek ellenállni a rájuk nehezedő nyomásnak és hogy felkészítsék a családjaikat is egy 

esetleges kirakatperre. A beszélgetésben a férfi azt hangsúlyozta, hogy számít a helyi 

nyilvánosság és a helyi emberek szolidaritása mellett a magyarországi testvérszervezetekre is, 

illetve azt fejtegette, hogy a hatalom csak azért nem „számol le” vele és a társaival, mert nem 

akarnak „hősöket” faragni belőlük, vagyis, hogy az ő esetleges letartóztatásukkal a székelyföldi 

társadalom mártírokká avatná őket. 
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A letartóztatás híre nem lepte meg a tagokat, akik a magyarországi hálózatokban kikísérletezett 

know-how-t próbálták erre az esetre is alkalmazni. A határokon átnyúló HVIM összehangoltan 

reagált a kialakult helyzetre. A szolidaritáson túl információkat próbáltak szerezni az ügy 

pontos menetéről, magyar tolmácsot követeltek a gyanúsított, később a gyanúsítottak számára, 

az online platformokon pedig folyamatosan tudósítottak a fejleményekről. Noha a jogi 

képviseletet végül nem a magyarországi tagszervezetet segítő Gaudi-Nagy Tamás vállalta el, 

de a nyilvánosság megszólításában neki is szerepe volt. Morvai Krisztina akkor még jobbikos 

EP-képviselővel közösen dokumentumfilmet készítettek az egyik letartóztatott vármegyés 

családjáról116 a közvélemény szimpátiájának megnyerése céljából és a román hatósági 

visszaélések leleplezésére. A nemzeti radikális hálózat támogatásán túl a székelyföldi 

nyilvánosságban is szolidaritási akciók szerveződtek. Az antiterrorista hatóság intézkedését 

követően több száz fős szimpátiatüntetésekre került sor Kézdivásárhelyen és további 

településeken, amelyek – egyre kevesebb résztvevővel – hetente megismétlődtek.117 

 

 
Szimpátiatüntetés 2015. december, Sepsiszentgyörgy. Albert Levente fényképe. 

 
116 Ld. Jogfosztottságban – meddig? Erdély ma, Beke István és Szőcs Zoltán bebörtönzésének tükrében című 
riportot: https://www.youtube.com/watch?v=-pRt8MlDSK4 letöltés 2018.01.20 
117 Egyrészt a magyar nyelvű nyilvánosság csak kis mértékben képes befolyásolni vagy megvédeni a jogsértésekkel 
szemben a radikálisokat, mivel kizárólag az erdélyi magyarok egy része alkotja a közönségét, a román média 
keretezése pedig ebben az esetben inkább a pánikkeltést szolgálta. Ugyanakkor a magyar politikai elitnek csak a 
kisebbik fele volt hajlandó nyilvánosan szolidaritást vállalni a gyanúsítottakkal. Az RMDSZ az ügyben későn és 
kétféle módon kommunikált: a román sajtóban elítélte a szélsőségeseket, míg a magyar sajtóban inkább azt az 
üzenetet sulykolta, hogy a román igazságszolgáltatás megbízhatatlan. 
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A HVIM tagjainak a két vezetőt érintő terrorvádon kívül az interjúzás időszakában körülbelül 

30 bírósági ügye volt folyamatban, amelyek közül a szervezet többet meg is nyert. Volt ezek 

között csendháborítás, közösség elleni izgatás, tiltott jelkép használata, valamint a Wass Albert 

olvasómaraton kapcsán háborús bűnös kultuszának ápolása. 

A román államhatalommal való találkozások a román politikai, gazdasági és kulturális 

elnyomás képét erősítették a vármegyésekben. A helyi HVIM tevékenysége a magyarországi 

szélsőjobboldali hálózatok cselekvési mintájának követése mellett egyfajta emancipációs 

törekvésként is működött. Az ellenséges közegben való helytállás nemcsak a hitelességét 

növelte, hanem a határokon átnyúló szélsőjobboldali hálózatokon belüli szimbolikus pozícióját 

is erősítette, a magyarországival egyenrangúként jelenítve meg az erdélyi szervezetet. Az 

emancipáció igénye összefonódott a székely identitás demonstrálásával. Noha a szervezet 

gyakran hangoztatta a történeti Magyarország visszaállításának irreális célját, saját 

programjaként a székelyföldi területi autonómia kivívását határozta meg, radikális álláspontról 

azonosulva az autonomista mozgalommal. 

 

4. 4. A radikálisok székely zászlós akciói 

 

Ahogy már fentebb érintettem, a székely zászló használata Székelyföldön arra az időszakra vált 

igazán tömegessé, amikor a román prefektúrák egymás után rótták ki a büntetéseket a zászlókat 

kitűző székelyföldi önkormányzatokra. A lobogó megjelenése a székelyföldi középületeken, a 

fontosabb emlékművek és közterek felzászlózása az erdélyi magyar politika egyik központi 

szimbolikus ügye lett. Ehhez az is hozzájárult, hogy a különböző szervezetek és pártok (SZNT, 

EMNP és főleg az RMDSZ) időnként ingyen is osztogattak a lakosság körében székely 

zászlókat, és a támogatásukkal a közösségi rendezvényeket, nemzeti ünnepeket gyakran a kék-

arany zászló díszítette. A HVIM a kezdetektől rokonszenvezett a székely zászlós 

felvonulásokkal és a zászlóval való azonosulásért, saját jelképhasználatához és az 

ideológiájához (többek között az irredentizmusához) azonban a 2010-es évekig közelebb állt a 

címeres magyar trikolór és az árpádsávos lobogó, a székely zászlót később emelték be a saját 

szimbólumok közé.  

Amikor 2012-től megsokszorozódtak a tüntetések és a zászló kitűzése összefonódott a román 

hatalommal szembeni hétköznapi ellenállással118, a Székely Nemzeti Tanács és a pártok mellett 

a radikális jobboldal tagjai lettek a jelkép legkitartóbb használói. A vármegyések a pártokkal 

 
118 A hétköznapi ellenállás témakörét az utolsó fejezetben tárgyalom. 
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ellentéteben, a hétköznapokban is használtak zászlókat, például túrázásokkor, koncerteken, 

családi összejöveteleken a szubkultúra zászlóját és olykor a magyar vagy a székely zászlót is 

magukkal viszik.  

Az erdélyi hálózat vezetőjével való beszélgetés során a nemzeti szimbólumok használatára és 

a székely zászlóhoz való viszonyra is rákérdeztem. Az interjúalanyom a különféle zászlókhoz 

fűződő viszonyán keresztül fogalmazta meg a magyar nemzethez, a magyar közösséghez és 

kultúrához, valamint a székely közösséghez való tartozást, illetve az identitást a nemzeti eszme 

által kijelölt feladatvállalással azonosította: 
 

– Magáról a székely zászlóról mit gondolsz? Mit jelent neked? 

– Őseink zászlaja. Tehát mi, természetesen, mi székelyek vagyunk, de magyarok, mint a felvidékiek is, tehát a 

magyar törzshöz tartozunk. S akkor vannak a palócok, a felvidékiek, a délvidékiek, satöbbi, satöbbi. Mi székelyek 

vagyunk, de a föld magyar, tehát Magyarföldön székelyek. Különben két székely zászlónk van, van a piros-fekete, 

az a harci zászló, mint a magyaroknál az árpádsávos zászló. A zászló elesett, a csatának vége, ez a szimbólum, ez 

szent dolog, ezt meg kell védeni, ki is kell tűzni, a zászló kell lobogjon. 
–Honnan ered ez a zászló? 

–Hát ezt most konkrétan... Az ezerötszázas évektől volt ez az arany-kék. 

–És a piros-fekete? 

–Hát a vér és a gyász! 

–Ti milyen események kapcsán kezdtétek el használni a zászlót?  

–Mi mindenhol. Elmegyünk egy túrára, visszük. Esküvőbe is elvisszük.  

–A magyar zászlót is? 

–Persze, mi nem húzzuk ki ebből magunkat, a magyar zászlót is, a székelyt is. A rendezvényeken is, és amikor 

vége, elénekeljük a magyar himnuszt is és befejezésül a székely himnuszt. 

–Fontos a sorrend? 

–Talán... de van, amikor felcseréljük. Mindegy. Mind a kettő a miénk. Meg hát nemcsak a székely meg a magyar 

zászlót visszük, visszük az árpádsávos zászlót is, az is a mi zászlónk és az a legöregebb, legrégibb zászlónk. Ha 

választani kellene, mert csak egy zászlót vihetnék magammal, akkor az árpádsávos zászlót vinném, mert az az 

egész Kárpát-medencét képviselné.” (F24) 

 

A hétköznapi szituációk mellett a zászló jelentését a csoport számára a köztéri akciók 

alakították. Ezek jelentőségét számukra három tényező befolyásolta: egyrészt a prefektus és a 

román média reakciója – amennyiben konfrontációra került sor, és az országos hírré vált, akkor 

azt a tagok sikeres akcióként könyvelték el –, másrészt a vármegyések kitartása – ha bizonyítják 

a bátorságukat és elszántságukat, akkor hitelesként tekintenek az akcióra–, harmadrészt pedig 

az is fontos számukra, hogy mennyire rábizonyítható a szervezet tagjaira az akció. A HVIM 
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működése szempontjából az akcióknak nemcsak a külvilág volt jelentősége, hanem a 

csoportkohéziót, a bajtársiasságot erősítették: 

 
„Itt van a tavalyi ügy a székely zászlóval. Lehúzták a székely zászlót, mi visszatettük. A Gábor Áron szobornál, a 

mai napig ott van a zászló. A prefektus lehúzatta, a polgármesteri hivatal, mindenki beszart. Mi feltettük, végig 

őriztük és védtük. Akkor kijött egy 500 lejes, négyünket megbüntettek 500-500 lejre fejenként. Fellebbeztünk, 

meg is nyertük már. Húzták le, tettük vissza, most harmadikra úgy fel van téve a székely zászló, hogy a mai napig 

ottan van és lobog. 

–Mire hivatkozva pereltek be és miért mentettek fel? 

– Egyszer be kellett volna bizonyítsák, hogy mi voltunk. A vármegyések voltak, de kik azok? Jogilag nem vagyunk 

bejelentve, nem lehetett rábizonyítani. Volt egy fénykép, a fényképen nem látszik, hogy mi húzzuk fel. Ez is egy 

tipikus megfélemlítés. Van, aki megijed egy ilyentől, tehát… Nálunk viszont van egy ilyen bajtársi alap. Sokszor 

megkeresnek a médiától, van egy ilyen román média, egy román újságíró, sajnos nem jut eszembe a neve. Nagyon 

sokat érdeklődött rólunk, öcsém szokott interjút adni neki, de múltkor voltak Németországból is, és mikor 

mondtuk, hogy van ilyen bajtársi alap, hát egyáltalán nem értették, hogy ez miről szól, vagy mi van. Minden 

negyedévente befizetünk egy tizenöt lejes tagsági díjat, s ha baj van, abból finanszírozzuk az ügyvédeket, vagy 

bármit. Tehát ezeket is fedezzük.” (F25) 

„ – [A hatalom irányából jövő megfélemlítés] ez ilyen, ez vele jár, ezt meg kell szokni. Ezt tényleg meg kell szokni. 

– Kihívásként kezelitek? 

– Hát igen, hát mindig ők rúgnak öngólt. Például, ha Wass Albertnek felverik a porát, akkor Wass Albert jobban 

bemegy a közéletbe. Úgy a székely zászlónak is. Nyelték a port, ötven székely zászlót kiraktunk, még egy olyan 

nagyot is, saját maguknak öngólt rúgnak. Még mindig nem jöttek rá. Elképesztő. Az örökké úgy van, hogy a román 

média felveri a port. Mindig jó, én azt látom. Ingyen reklám, amit nem kell megfizetni.” (F24) 

 

A vármegyések több szimbolikus, székely zászlós akciót hajtottak végre a zászló-botrányok 

időszakában, mindegyik egyfajta reakció volt a román hatóságok székelyföldi intézkedéseire és 

a román radikálisok hivatalos tolerálására. A prefektúra Kézdivásárhelyen is igyekezett 

korlátozni a Székelyföldet jelképező zászlók használatát, így a bírósági döntés értelmében 

2014. május 30-ig a lobogókat el kellett távolítani a főtérről, valamint a hivatalos épületekről. 

Erre reagálva a HVIM zászlókat osztott ki a főtéri házak tulajdonosainak. A határidő dátumára 

a vármegyések ötven új zászlót osztogattak szét, amelyek aztán meg is jelentek a főtéri 

homlokzatokon. 

Ugyancsak Kézdivásárhelyen az önkormányzat július 26-ára gyűlést és zászlófelhúzást 

hirdetett Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes látogatása alkalmából. Mivel a 

központi helyszínre érvényes volt a zászlókihelyezés tilalma, a polgármester egy másik, közeli 
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helyszníre szervezte az eseményt.119 Az egykori Székely Katonanevelde előtti tér minden 

szempontból megfelelőnek bizonyult az új zászló felhúzására, ahogy a sajtóban az egyik felső-

háromszéki képviselő kommentálta: „A Katonanevelde épülete előtt felállítani a székely 

zászlókat még szimbolikus is, hiszen régen a felső-háromszékieknek ez volt a katonaiskolája” 

(ld.  Bartos 2014). Ehhez a HVIM is csatlakozott, és az esemény előtti éjszaka folyamán egy 

méretes székely lobogót függesztettek fel egy magyar nemzeti színekkel dekorált rúdra. 

2014 végén, a december 1-jei román nemzeti ünnepre egy másik akciót is terveztek a helyi 

radikálisok. A Noua Dreaptă Erdély Romániához való csatlakozásának emléknapján a 

megyeszékhelyre, Sepsiszentgyörgyre szervezte a nagyobb megmozdulását, Kézdivásárhelyen 

pedig körülbelül 400 ünneplő vonult végig a főtéren. A HVIM tagjai a megelőző években kis 

létszámú ellentüntetéseket szerveztek, ezúttal azonban más taktikát választottak. A sajtónak 

eljuttatott közleményükben azt hangsúlyozták, hogy hagyják a Noua Dreaptăt „saját csapdájába 

sétálni”, azok után, hogy az előző években „minden alkalommal a karhatalmi szervek 

védőgyűrűjében ordították az őslakos székelység szemébe, hogy takarodjanak a földjükről, 

hogy Székelyföld nem létezik!” (ld.  Kovács 2014). A HVIM a nyílt konfliktus vállalása helyett 

fekete zászlókat tűzött ki a főtér házaira, jelezve, hogy Erdély 1918-as csatlakozása 

Romániához számukra nem az ünneplés, hanem a gyász napja. A látványos akció a magyar 

sajtó mellett a román mainstream médiát is bejárta, és az eset kapcsán többen követelték a 

felelősök megbüntetését. 

 
A HVIM közösségi portáljára felkerült fotó, a hivatkozás forrása: http://t-

rex.egologo.transindex.ro/?p=5170.(2018.03.20) 

 

 
119„A tilalom a Gábor Áron térre (Kézdivásárhely főterére) vonatkozik, így hát elszórakozhatunk még egy ideig, 
mert van más tér is Kézdivásárhelyen. A közeljövőben a régi kaszárnya előtti téren fogjuk ismét felhúzni a székely 
zászlókat" – jelentette ki Bokor Tibor.” ld. maszol.ro 2014. 
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A HVIM vezetője mind a román ünnepi felvonulást, mind a szélsőjobboldali tüntetést 

elsősorban a saját nemzeti tér megsértéseként értelmezte. A beszélgetés során azt hangsúlyozta, 

hogy a helyi hatóságok és a rendfenntartó szervek asszisztálnak a román–székely határ 

megsértéséhez, amelyet az ellenség újra és újra büntetlenül átléphet, ezzel pedig Székelyföld 

létét, és a régió múltjának és kulturális identitásának relevanciáját kérdőjelezi meg.  

 
„– Az van, december elsején mindig jönnek, mindig szembe megyünk velük. A csendőrök a múltkor is 

megbüntettek minket, ahelyett, hogy őket kellett volna. Szentgyörgyi két tagunkat megbüntették tavalyelőtt. Hát 

azért megyünk szembe december 1-jén, mert nekünk ez nem ünnep, nekünk ez gyász! Kézdivásárhelyen feketébe 

öltözött a város. Hát nagy része, egy csomó fekete zászló kikerült éjszaka.  

– Ezt ki szervezte? 

– Ezt nem tudjuk, ez így magától [nevet]. Vannak dolgok, amik így magiktól jönnek. Mint a tavaly augusztus 20-

án a magyar zászló kikerült a Gábor Áron főtérre. Szent István tiszteletére, a hazafiak éjszaka is dolgoznak. S 

akkor ezek így kikerülnek, lekerülnek, felkerülnek.  

A Noua Dreaptǎsokkal azért megyünk mindig szembe, mert kiabálják, hogy »Székelyföld nem létezik«, s ha mi 

nem csináljuk meg ezt az ellenállást, azt hiszik, hogy ezek akárhol masírozhatnak. Mert akkor ez tényleg román 

föld, az volt, nincsenek székelyek, satöbbi, satöbbi. S úgy érezzük, ez ellen szembe kell lépni.” (F24) 

 

A vármegyés vezetők említett letartóztatását120 követően a HVIM és a helyi autonomista 

szervezetek több székelyföldi településen is az utcára vonultak. A székely zászlós 

szimpátiatüntetések heteken keresztül tartottak.121 A helyi lakosság jó része hitt a fiatalok 

ártatlanságában. A tüntetéseken visszatérő motívumként a következő jelszavakat skandálták: 

„Igazságot Istiéknek!”, „Szabadságot Istvánnak!”, „Szabadságot Zoltánnak!” A későbbi 

megmozdulásokon többen táblákkal vettek részt a következő feliratokkal: „Igazságos 

tárgyalást”, „Terroristák nem vagyunk, igazságot akarunk! Hazug, korrupt hatalom, engedjétek 

szabadon!”, „Ébredjetek, székelyek!”. A helyi nyilvánosság, a politikusok beszédei, a 

tüntetések nemcsak arra világítottak rá, hogy a HVIM tagjai ellen felhozott vádakat a lakosság 

megalapozatlannak érzi, hanem arra is, hogy a HVIM-et a székely ügyeket komolyan vevő és 

hagyományőrző civil szereplőként tartják számon. A vármegyések szimbolikus pozícióját a 

börtönben eltöltött időszak és a házi őrizet során elviselt megpróbáltatások is erősítették.  

 

 

 
120 A letartóztatás és a vádirat kapcsán ld.  az Átlátszó Erdély sorozatát: Sipos 2015. 
121 Ld.  bővebben Szőcs 2017. A legújabb fejleményekkel kapcsolatban pedig ld.  Rostás 2018. 
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5. Összegzés 

 

A radikális jobboldali hálózatok tevékenységét a szimbolikus határfeszegetések sorozatainak 

tekinthetjük. A HVIM székelyföldi akciói több funkciót teljesítenek: egyrészt 

megkérdőjelezték Románia törvényeinek lokális legitimitását, ezzel fenntartva és újratermelve 

az etnikai határokat. Másrészt a hatalommal való konfliktusos találkozások szimbolikus tőkét 

termeltek a csoport számára és növelik a szubkultúra lokális elismertségét. Harmadrészt a 

hasonló akciók szubkulturális tőkét is termelnek, ami nemcsak a helyi társadalomban, de a 

radikális jobboldali hálózatban is biztosítja pozíciójukat, ezért számíthatnak a magyarországi 

testvérszervezeteik szolidaritására.  

A vármegyések erdélyi hálózatát a romániai magyar politikai szcéna perifériáján helyezkedik 

el. A romániai magyar politikum radikálisokkal való viszonyában két stratégiát alkalmaz, 

egyrészt nem vesz róluk tudomást és vagy pedig teret ad arra, hogy a hálózat a társadalmi 

munkát és mozgósítást fektessen adott szimbolikus ügyekben, de elhatárolódik, amennyiben az 

radikális jobboldaliként kereteződik. A hálózat romániai térnyerése, politikai aktivitásuk 

látványossága és a közösségi tevékenység erősítették a helyi beágyazottságukat és a feléjük 

irányuló bizalmat, ezért a 2015-ös letartóztatások szimpátiatüntetések sorozatát váltották ki.  

A radikális jobboldali hálózatok székelyföldi működését három reláció mentén mutattam be: a 

romákkal szembeni etnorassziális, a román államhatalommal és radikálisokkal szemben 

etnonacionalista ideológia mentén pozícionálják magukat a radikálisok, míg a saját nemzet és 

szűkebb közösség irányában konzervatív-paternalista módon nyilvánulnak meg. 

Tevékenységük célja a hagyományokon alapuló, elképzelt Székelyföld újrateremtése, 

amelyben a társadalmi hierarchia etnikai alapon rendeződne, ahol az etnikai hierarchia a székely 

alá helyezné a románokat és a romákat. Mindezt nemzeti alapú szolidaritással, gazdasági 

önellátással, a család pozíciójának megerősítésével és a közösségért végzett önfeláldozó 

munkával kívánták elérni. 
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IX. A székely zászló mint áru 

1. Bevezető 
 

Ez a fejezet a székely zászlót a gazdasági, társadalmi és kulturális tényezők metszéspontjában 

vizsgálja, arra a kérdésre keresve választ, hogy a szimbolikus tárgy elterjedését milyen helyi 

gazdasági viszonyrendszerek és kooperatív hálózatok tették lehetővé. A jelkép terjedésének 

intenzív szakaszában megfigyelhető volt, hogy a közterek és középületek mellett a 

magánházakra is felkerültek a kék-arany lobogók, vagyis nagyszámú zászló került forgalomba. 

A további kérdéseim így ahhoz kapcsolódnak, hogy a zászlókat kik, hogyan állították elő és 

forgalmazták, illetve hogyan használták az adott időszakban. A zászló piaci áruként való 

körforgása performatív diskurzusokat indított be (Bourdieu 1991: 224), amelyek a régió 

megkonstruálására irányuló törekvéseket ötvözték a természetes rend részeként tételeződő 

értékekről és erkölcsről való beszéddel (ld.  Szabó 2014).  

Ezeket a performatív diskurzusokat ugyanakkor tágabb környezetben kell elhelyezni, amelyet 

három fő tényező határoz meg. Először is, a Székelyföld megkonstruálása szempontjából 

jelentőséggel bíró helyi gazdasági vállalkozásokat etnikailag beágyazott piaci, vidékfejlesztési 

törekvésekként kell keretezni. A helyi elitek számára az etnikailag megszervezett gazdaság a 

régió létrehozásának egyik alapja. Ahogy Szabó Á. Töhötöm fogalmazott, „a közösséget és a 

piacot is innovatívan használó kezdeményezések sora inkább különböző méretű és léptékű 

vállalkozások hálózata, mintsem önállóan működő szervezetek összessége. Ezek a 

vállalkozások a gazdaság és kultúra kereszteződésében helyezkednek el, ötvözve a gazdasági, 

etnikai és politikai törekvéseket, még ha az utóbbiak gyakran csak látensen vannak is jelen.” 

(Szabó 2014: 121) 

Másodsorban Székelyföldre is jellemző a gazdasági és politikai törekvések összefonódása, ami 

több látványos, a régió artikulációját elősegítő projektben is kifejezésre jutott. Például az 

élelmiszerek terén több kezdeményezés a létező reprezentációkat használat: „Székely 

Gyümölcs”, a „Székely Termék” (Borsos 2013) vagy a „Góbé Termékek” projekt (Gagyi 2008), 

mások pedig az identitáspolitikai diskurzusok felerősödésében is részt vettek, például az Igazi 

Csíki sör márka körüli konfliktusok révén (Sándor 2018). Ezek a kezdeményezések a vidék 

képének megújítását és a székely kategóriához kapcsolt kulturális elemek hangsúlyozását tették 

lehetővé, úgy, hogy a mai fogyasztói igényeknek megfelelően alakították ki az áruk lokalitáshoz 

való viszonyát (Borsos 2013). Ezek a projektek azonban a reprezentációs funkció mellett azt a 
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célt is szolgálják, hogy a gazdasági folyamatokba való tudatos beavatkozással hozzásegítsék a 

régiót az önellátó gazdaság megteremtéséhez. 

Harmadsorban a helyi politikai aktorok támogatásával működő gazdasági projektek egyúttal az 

aktorok közötti verseny terepei is, mivel az előző fejezetben bemutatott kategorizációs és 

klasszifikációs rivalizálás erre a területre is kiterjedt. A helyi hatalmi pozícióban levő RMDSZ 

és politikai riválisai közötti verseny megnyilvánult például a helyi termékek védjegyeinek – 

„Székelyföldi termék” és „Székely termék” (Gáll 2011) – a beindításában is. A verseny pedig 

– az RMDSZ politikai erejének és intézményi beágyazottságának köszönhetően, illetve ahogy 

ezzel összefüggésben a rivális értelmiségiek kiszorultak a régió artikulációjának és 

elismertetésének ellenőrzéséből – egyre inkább tét nélkülivé vált. Mivel a több ízben is 

kormányon lévő RMDSZ részesült a gazdasági tőke és a lehetőségek többségéből, a régió 

képviseletéért folytatott harcban a kisebb csoportok számára csak a szimbolikus politikai akciók 

maradtak, és le kellett mondaniuk arról, hogy a gazdasági folyamatokra is hatást gyakoroljanak. 

A székely zászló kommodifikációja körül kibontakozó viták ezekre a körülményekre 

vezethetők vissza, vagyis arra, hogy a régió reprezentációjáért folytatott harc a zászlók 

előállításának és forgalmazásának koordinálásában nyilvánult meg. Az egyes politikai 

csoportok főleg megrendeléseikkel próbálták szabályozni a zászló áruvá válásának folyamatát. 

A fejezet a zászlót gyártó és forgalmazó szervezetekkel, vállalkozásokkal készült interjúk, 

fesztiválokon és vásárokon végzett terepmegfigyelések és kötetlen beszélgetések, továbbá a 

vonatkozó sajtóhírek, honlapok elemzésére épül. Végigkísérem benne azt a folyamatot, amely 

során a székely kategóriát megjelenítő tárgyak fontos szerepet kapnak a régió artikulációjában, 

és intézményesül a székely termékek brandje. Az egységes Székelyföld-reprezentáció 

kialakításának folyamatát, amelyet az előző fejezetben a politikai mezőben tekintettem át, most 

a szimbolikus tárgyak piaca kapcsán vizsgálom. Csakúgy, mint a zászló hitelessége körül zajló 

helyi magyar–magyar politikai versenyek esetében, itt is konfliktusok soráról lesz szó, amelyek 

tétje továbbra is az, hogy melyik szervezet vagy személy képviseli legautentikusabban a régiót 

– jelen esetben tehát az, hogy kik határozhatják meg azok körét, akik a legalkalmasabbak a 

zászló előállítására és forgalmazására.  
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2. Az egyedi előállítástól a sorozatgyártásig 

 

2. 1. A székelység tárgyai 

 

A székelyföldi autonómiamozgalom aktorai a modern nacionalizmus nemzeti mozgalmainak 

mintáit követve arra törekednek, hogy a székely kategória az élet minél több területén legyen 

jelen, épp ezért az identitáspolitika hatáskörét a hétköznapi tevékenységekre (szabadidő 

eltöltése, szórakozás, fogyasztás) is megpróbálják kiterjeszteni. A Székelyfölddel foglalkozó 

gazdaságantropológiai kutatások közül először Szabó Á. Töhötöm munkáit kell megemlíteni, 

aki egyik esettanulmányában egy tejszövetkezet megalapításán és beindulásán keresztül a 

székelyföldi közösségi modell gazdasági viszonyokba ágyazott konstrukcióját elemzi. A helyi 

vállalkozások, projektek vagy kezdeményezések kapcsán megfigyelhető az episztemológiai 

keretezés, amelyben a székely közösség összetartását, az altruizmust vagy szolidaritást, illetve 

a nehéz körülmények ellenére elért sikereket a közösség természetes jellemzőjeként mutatja be. 

Mivel ezek a jellemzők adottságokként vannak bemutatva, a közösség fogalma nemcsak a 

kulturális és társadalmi jellemzőkre, hanem a gazdasági viszonyokra is kiterjed, amelyek a 

közösség inherens részét alkotják. Mindezektől a közösség nevében megfogalmazott politikai 

célok sem lehetnek függetlenek, így a jövőre irányuló politikai és társadalmi célok, a gazdasági 

elképzelésekhez hasonlóan, a „közösségi szellem magvát” vagy „szentségét” testesítik meg 

(Szabó 2014). A szentség fogalmát Szabó Á. Stephen Gudeman 2001-es könyve, a The 

Anthropology of Economy, alapján definiálja, és röviden itt is érdemes rá kitérni. 

Gudeman szerint az antropológiai szemlélet az anyagi kultúrát és a szolgáltatásokat a 

piacgazdasági viszonyok kontextusánál tágabban értelmezi. A gazdaság szerinte két tartományt 

foglal magában: a közösséget és a piacot, amivel egyszerre ragadja meg a hosszú távú 

cserekapcsolatokat és az egyszeri, adott szituációkba ágyazott cserét. Gudeman a közösség 

javait és a piaci javakat ugyanabban az elméleti keretben tárgyalja: a közösségi javakat például 

úgy határozza meg, hogy azok a dolgok, amik a közösségtől nem elidegeníthetőek, például az 

országok koronaékszerei, az alkotmány, a természetvédelmi területek stb. Ezekre Gudeman 

„szentségekként” (sacra) utal. A szentségek a közösségek különböző szintjein is megtalálhatók: 

nemzeti szinten például az állam alkotmánya, lokálisan a közösség területei (pl. városi park, 

közterek), családi szinten pedig a földtulajdon. Ez a szemlélet a tárgyak esetében úgy 

érvényesül, hogy a népművészeti és a kézműves tárgyak is a közös kultúra megjelenítői lesznek.  

A székelységre – mint ahogy általában a nemzetre – utaló tárgyak is olyan ideológiai alapon 

válnak külön az egyéb, standardizált áruktól, hogy a közösséghez tartozókként, annak 
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részeiként tekintenek rájuk. Ahogy a későbbiekben látni fogjuk, a radikális jobboldali 

hálózatokban elterjedt, a magyar nemzetre vagy a székelységre utaló tárgyakhoz való 

hozzáférést úgy korlátozzák, hogy azok csak bizonyos fesztiválokon, szubkulturális értelemben 

jelentős eseményeken és a szubkultúrához tartozó bolthálózatokban vagy online boltokban 

elérhetőek. Amikor azonban ezek a tárgyak konkrét székelyföldi politikai célokhoz 

kapcsolódtak, és szélesebb közönséghez is eljutottak, átlépve a szubkultúra határait, akkor 

gyártásuk és forgalmazásuk köre egyaránt kibővült. 

 

2. 2. A székely zászló egyedivé tétele 

 

Hogy milyen árukból válhatnak a székelység tárgyai, illetve azok hogyan ágyazódnak be a 

társadalmi viszonyokba, azt jól megvilágítja Arjun Appadurai a kommodifikáció jelenségét 

vizsgáló szövegében. Appadurai az árukörforgást a tárgyak történetében csak egy szakasznak 

tekinti, amelyből a tárgy a csere révén kilép, de használt tárgyként akár vissza is kerülhet. Az 

értéktárgyak cseréjének útja (ki, mikor és hogyan adja el és veszi meg) és kontextusa tükrözi a 

társadalmi viszonyokat, egyes esetekben pedig elmossa a határt az árucsere és a csere más 

formái között. A következőkben ilyen eseteket fogok a székely zászló kapcsán elemezni. 

Appadurai több rendszerezési lehetőséget vázol fel, amelyek közül a szingularitás és 

homogenitás kategóriáira fogok kitérni (2008: 71). Az elsőbe olyan tárgyak tartoznak, 

amelyeket egyediségük és megismételhetetlenségük határoz meg. Ezek legtisztább formái a 

művészeti alkotások vagy az egyedi, a hatalom jelképeiként használt relikviák, ékszerek stb. A 

homogén áruk közé ezzel szemben azok tartoznak, amelyeket tárgykategóriájukon belül nem 

lehet megkülönböztetni, mivel a tömegtermelés standardizált termékei.  

A zászlók tárgykategóriája különleges helyet foglal el a szingularitás és a homogenitás közötti 

spektrumon. Habár árujellege miatt a zászló nem számít egyedinek, az elismert zászlók 

szimbolikus jelentőségét mégis a legtöbb országban törvény védi, például – ahogy Gudeman 

rámutat – az Egyesült Államokban a nemzeti lobogó nem érhet a földhöz, nem szabad elégetni 

vagy fordítva felhúzni (2001: 38). A székely zászló szingularizációjának és elszigetelésének 

folyamata paradox módon azzal párhuzamosan történt, hogy a tárgy elterjedt Székelyföldön és 

egész Erdély területén. A regionális identitás és a politikai célok jelképeként a helyi elitek 2010 

után megpróbálták a legtöbb közösségi eseményre eljuttatni, egyúttal pedig megvédeni a 

termelését és terjesztését a gazdasági érdekektől és vállalkozásoktól. Az árukat és a 

kommodifikáció folyamataiból nyilvánosan kirekesztett tárgyakat szimbolikus határokkal 

választják el és különböztetik meg egymástól. Például azokban a társadalmakban, ahol a 
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hatalom az államnál összpontosul, a tilalmak és tabuk forrása az állami ellenőrzés: „A hatalom 

gyakorta épp azáltal szilárdítja meg magát szimbolikusan, hogy hangsúlyozza jogát egy tárgy 

vagy a tárgyak osztályozásának szingularizációjára” (Kopytoff 1986:115). Tehát a hatalom 

egyik forrása az egyes tárgyak vagy tárgyosztályok fölötti ellenőrzés, például a különböző, 

nemzeti szempontból kivételes ereklyék – a Szent Jobb, a Szent Korona stb. – esetében is, ahol 

a szakértői bizottságok, politikai és közéleti vezetők, valamint a jogi keretek őrködnek az adott 

tárgy szentségének megőrzése fölött. 

A szingularizáció folyamatát minden esetben intézmények, szakértők ellenőrzik; ahogy az 

előző fejezetben is láthattuk, a zászló- és címertani bizottságok erre a célra jöttek létre. A 

tárgyak szimbolikus és anyagi értéke azonban időről időre változik, a tárgykategórián belül 

elfoglalt státusuk átalakul, időközben információk és történetek kapcsolódnak hozzájuk, 

amelyek elősegítik a tárgy körül működő hitelesség-diskurzusok megerősödését. Ugyanúgy 

érvényes ez például a népművészeti ajándéktárgyakra mint a nemzeti identitás jelképeire. A 

tárgykategóriájukon belüli státuskülönbségeket a társadalmi viszonyrendszerek változásával 

lehet megmagyarázni. Jól szemlélteti ezt a radikális jobboldali szubkultúrák viszonyulása a 

székely zászlóhoz. A radikálisok sokáig úgy tudták szimbolikusan gyakorolni a nemzeti 

identitást megjelenítő tárgyak – ideértve egy ideig a székely zászlót is – fölötti uralmat, hogy 

azt saját szakértőik, a szubkultúrában elismert tudományos és szellemi vezetők legitimálták. A 

radikális hálózatok, illetve az őket támogató politikai párt, a Jobbik, azonban nem tudtak olyan 

hatalomra szert tenni, hogy a szimbolikus tárgyak szingularizációját hosszútávon ellenőrizni 

tudják. Így a székely zászló, összefonódva a megerősödő autonómiamozgalommal, fokozatosan 

visszakerült a székelyföldi elitek ellenőrzése alá. 

 

3. A zászló terjedése és terjesztése 
 

3. 1. Radikális jobboldali üzlethálózatok 

 

A székely zászló először a radikális jobboldali hálózatokhoz kapcsolódó üzletekben és online 

térben jelent meg áruként.122 A zászló megtervezését követően ugyanis a székelyföldi politikai 

aktorok még vagy 6-7 évig nem vettek tudomást a szimbólumról. Így az először főképp a 

 
122 Erre több interjúban is találtam utalást (F13, F22). A székelyföldi árusok ebben az időben még Budapestre – 
március 15-i rendezvényekre, október 23-ra – jártak zászlót, kokárdákat és fafaragványokat árulni. Később ezekre 
a székelyföldi falu- és városnapokon, illetve kézműves vásárokon nyílt lehetőségük, így költséghatékonyabbá 
tehették a vállalkozásukat. 
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Magyarok Világszövetsége, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a hasonló 

ideológiai alapokon működő zenei szubkultúra hálózatain keresztül terjedt el, a magyar nemzeti 

lobogó és az árpádsávos zászló alternatívájaként. A székely jelleget hangsúlyozó tárgyakat, a 

zászló színeivel díszített árukat, a Székelyföld-térképeket és dísztárgyakat, szuveníreket úgy 

Erdély-szerte, mint Magyarország-szerte forgalmazták ezekben a hálózatokban, továbbá 

vásárokon és rendezvényeken. 

A 2006. őszi magyarországi zavargások során a radikális jobboldaliak körében és a Fidesz 

tüntetésein már feltűntek házi készítésű székely zászlók (ld.  az alábbi képet). Ezzel 

párhuzamosan a nagyobb nemzeti rendezvényeken, például a csíksomlyói búcsún, a Magyar 

Szigeten és az Erdélyi Magyar Ifjak táborában is elterjedtek. 

 

 
A kép 2006. október 23-án készült Budapesten, a Fidesz Astoriára szervezett tüntetésén. Derzsi Elekes Andor 

felvételét a Wikipédiáról töltöttem le. Metapolisz DVD line http://nektar.oszk.hu/en/manifestation/2623913 

(2019.09.10) 

 

A nemzeti üzletek árukínálata a radikális szubkultúrák tárgykategóriájába illeszkedik. 

Termékeiket az ifjúsági szubkultúrákban („rockerek”, futballszurkolói hálózatok) keletkező 

áruk mintájára hozták létre. Ebbe a tárgykategóriába tartoznak mindazok a jelképekkel díszített 

ajándéktárgyak, amelyek a (magyar) nemzetre vagy a székelységre utalnak: zászlók, pólók, 

kiegészítők (kitűzők, ékszerek, sapkák, övek), zenei albumok, fafaragványok, miniatürizált 

ajándéktárgyak, térképek, könyvek, játékok és történelmi fegyverek. A leginkább elterjedt 
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bolthálózat honlapján olvasható bemutatkozó szövegben a tárgyakat a közösség ősi 

szimbólumaiként, hagyományának felelevenítéseként határozzák meg:  

 
„Réges régen, amikor a magyarság vágtató paripáin elözönlötte a Kárpát-medencét, a mi hazánkat, magával hozta 

a keleti pusztaságok kultúráját, harcmodorát, kézműves remekeit. Íjkészítő mestereik messze földön híres 

visszacsapó íjakat, bőrműveseik öveket, tarsolyokat, nyergeket, fémműveseik szablyákat, késeket, csodálatos 

ékszereket készítettek, melyek sírjaikból előkerült másolatai forma és mintavilágukkal gazdagítják mai utódaik 

életét is.”123 

 

A magyar nemzeti radikális szubkultúra termékei a honfoglalás korát idéző motívumok mellett 

a két világháború közötti irredenta szubkultúra jelképeit, valamint a nemzeti szempontból 

jelentős szimbólumokat használják. Székelyföldön ezeket általában az online piactereken és a 

radikális jobboldali szubkultúrák eseményein lehet beszerezni. A következő képeken a régió 

megjelenítésére alkalmas árucikkek láthatók: 

 

 
123 A Szkíta üzletlánc online bemutatkozóját ld. https://szkitabolt.hu/boltunk-
szkitabolt/?fbclid=IwAR2C6hsAwPcdSMG94DB5yFRC4mj39nNpCcD5UESBYfxjVknp04pLrk4labU letöltve 
2019.9.21 
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1. kép: a Nap (csillag) és a Hold, a székely zászló szimbólumai és színei. Az online bolt elérhetősége: http://army-

shop-szhely.hu/shop/hu/armyshop/termek-megtekintes/270(letöltés ideje: 2019. május 26.) 

2. kép: Székelyföld térképének körvonala és a zászló szimbólumai. Az online bolt elérhetősége: 

http://erdelyivasarter.ro/hu/products/81/31/433/szekelyfold--ferfi-polo(letöltés ideje: 2019. május 26.) 

3.A Szekler T-Shirts márka reklámja az autonómiamozgalmat megjelenítő, pólóra vasalható ábrákkal: a Szekler 

T-shirt Fb-oldala.  

4. Szilikon karkötő a kék-arany zászló jelképeivel, forrás: http://l-co.unas.hu/spd/L-CO_963745/Szilikon-karkoto-

szekely-jelkepekkel-es-szinekkel (letöltés ideje: 2019. május 26.) 

5. Szilikon karkötők a „harci zászló” színeivel, forrás: http://l-co.unas.hu/spd/L-CO_253794/Szekely-karkoto-

szilikon-karkoto-autonomia-felirat (letöltés ideje: 2019. május 26.) 
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4. kép: Az 1945 előtti időszak irredenta kultuszát idéző fafaragványok. Forrás: http://www.erdely.ma/iv-

szekely-fesztival-a-magyar-a-magyarnak-baratja-rokona-testvere/ (letöltés ideje: 2019. május 26.) 

 
 

5. kép: Pálinkás pohár és üveg. Forrás: http://erdelyivasarter.ro/hu/products/104/31/1345/szekely-jelkepes-

palinkaspoharak-uveggel (letöltés ideje 2019.09.10.) 
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6-7. kép: A magyar kártya székely változata, helyi történelmi személyiségekkel és jellegzetességekkel, saját fotó. 

 

A székely identitáspolitikák diszkurzív szintje mellett az ajándéktárgyak is az identitás 

markereivé váltak. A régióban megsokszorozódó tüntetések hatására az identitás 

kommunikálásának a zászlón kívüli egyéb formái is elterjedtek, és ezzel összefüggően az 

identitást megtestesítő tárgyak iránti igény átlépte a radikális jobboldali hálózatok határait. Ettől 

kezdve a tárgyak termelését és forgalmazását már nemcsak a szubkulturális hálózatok végezték, 

hanem bekapcsolódtak a helyi kézműves, hagyományőrző hálózatok is. 

A 2015-ös EMI-táborban végzett terepmegfigyelés alapján elmondható (Terepnapló 2015. 

augusztus 5–8.), hogy a tábor területén a székely identitást megjelenítő tárgyak széles skálája 

volt jelen: az életmód-tanácsadási könyvektől kezdve Wass Albert kötetein és az alternatív 
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gyógyászat termékein át az ostorig és az állattartáshoz kapcsolódó eszközökig, a ruházati 

cikkek és kiegészítők mellett a különleges ásványok, hagyományos édességek és mézalapú 

áruk, korondi cserepek széles választékával találkoztunk. Míg a kézműves termékek ára 

helyzetfüggő – a vevő és az eladó viszonyától függően alakul –, a ruhák, zászlók és kiegészítők 

értéke általában egységes volt. 

Az árucsere a kézműves vagy a közösséget megjelenítő termékek esetében olyan tárgyak 

áruforgalmát tette lehetővé, amelyeket az árusokhoz és a készítőkhöz, tehát személyekhez 

kötnek. Mivel az árusok gyakran a tárgyak előállítói is voltak, a saját készítésű tárgyakhoz 

fűződő kötődésük pedig kihatott az eladó–vevő viszonyra is. Az EMI-táborban, majd a 

következő évben a Székely Vágtán folytatott megfigyelések124 egyértelművé tették, hogy az 

árusok egyfajta oktatói szerepet is felvállalnak: beszélgetéseket kezdeményeztek, kérdéseket 

provokáltak ki az érdeklődőkből, hosszasan fejtegették gondolataikat a magyar 

hagyományokról, a tárgyon megjelenő szimbólumokról, történelmi kérdésekről, de akár 

aktuális politikai ügyekről is. A beszélgetések lényeges pontját képezte, amikor a tárgy 

előállításához szükséges tudásról számoltak be. Saját életútjukhoz kapcsolódva elmesélték, 

hogyan vált hivatásukká a népművészettel és a szimbólumokkal való foglalkozás, ebben a 

folyamatban milyen fordulópontok voltak, milyen mesterektől és milyen könyvekből 

sajátították el a szaktudást, amire később saját, jellegzetes stílusuk épült. A tömegtermelésben 

előállított tárgyakat – mint például a zászlókat – hasonló stratégiák mentén árulták: miközben 

aktuálpolitikai eseményekről beszélgettek, vagy a szimbólumok szentségét és a történelmi 

eseményekhez, korszakokhoz fűződő viszonyát taglalták.125 

 

3. 2. Kézműves vásárok és városnapok 

 

Hasonló módon alakult az árus és a vevő viszonya a radikális jobboldali hálózatokon túli egyéb 

kézműves vásárokon vagy városnapokon folytatott árusítás során is.126 A vevő figyelmének 

fenntartása ezekben az esetekben is fontos volt, a tárgyak nemzeti, regionális jelentőségének, 

illetve az előállításuk kapcsán bizonyított tudásnak ezekben a csereviszonyokban is hangsúlyos 

szerep jutott. A tárgyak kulturális kontextualizálása arra szolgált, hogy a piaci cserét egyfajta 

 
124 Ld.: Terepnapló EMI-tábor, Gyergyószentmiklós/Borzont 2015.08.5–8., majd Székely Vágta, Maksa 
2016.07.08. 
125 Ld.  a megfigyeléseket, Terepnapló EMI-tábor, Gyergyószentmiklós/Borzont 2015.08.06. 
126 Ld.  Terepnapló Csíksomlyói Búcsú, Csíkszereda/Csíksomlyó 2013.05.17.; Őszi sokadalom, Kézdivásárhely 
2013.08.28–29. 
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nemzeti közösségen belül működtetett ajándékcsereként ragadja meg.127 Például több terméken 

feltüntetik az adott élelmiszer előállításának vagy eredetének történetét, a szövegekben 

tájszavakat, jellegzetes nyelvi formulákat használnak.128 A helyi termelők a vásárokon a 

hétköznapi interakció mellett hasonló stratégiákat alkalmaznak: sokszor népviseletben árusítják 

a helyi termékeket, az adott tájegységnek megfelelően szólítják meg a potenciális vevőket, 

illetve a vevőkkel való kommunikációra nagy hangsúlyt fektetnek. Ezekben a szituációkban 

vicceket, furfangos történeteket mesélnek, történelmi vagy aktuálpolitikai kontextusokat 

elevenítenek fel, illetve hangsúlyozzák a termékek előállításának autentikusságát.  

A nemzetet megjelenítő tárgyak piacának kiszélesedésével és a kézműves termékek 

mennyiségének növekedésével a székelységhez kötött tárgyak eladásában ezeknek a 

stratégiáknak egyre fontosabb szerepe lett. A székelyföldi kézművesek és árusok magáért a 

csere lehetőségéért, a tranzakcióért tudtak fizetni szórakoztatónak szánt történeteikkel. A 

fesztiválok, városnapok vagy kézműves vásárokon való részvétel elsősorban a 

kapcsolathálókon és a szervezők elvárásainak való megfelelésen múlt, azok a kézművesek vagy 

eladók, akik többféle vevő elvárásának tudnak megfelelni, nagyobb eséllyel válnak hiteles 

kézművesekké, eladókká és így a székely kategóriához kapcsolt sztereotípiákhoz is könnyebben 

alkalmazkodnak.  

Az elvárások mellett a fesztiválok vagy vásárok a nyereség szempontjából is változóak: 

bizonyos eseményeken az árusok, kézművesek könnyen túladnak az áruikon, más esetekben 

meg kell küzdeniük a figyelemért. A beszélgetésekből kiderült129, hogy minél heterogénebb 

közönség számára nyitott az esemény, annál nehezebb az árukhoz kapcsolt történeteket vagy 

az vevőknek címzett megfelelő viselkedést előre eltervezni. A bukaresti és budapesti vásárok 

főleg ezért jelentenek kihívást, például a természetes anyagokból készített termékek iránt 

érdeklődők figyelmét más történetekkel kell lekötni, mint azokét, akik a nemzeti hagyományok 

iránt érdeklődnek. Az eladók ezért sokszor a vevőkről leolvasott kulturális jelek alapján 

 
127 Például Terepnapló Sepsiszentgyörgy, Kézműves vásár 2013.04.23–25. 
128 A Csíki sör egyik terméke a Székely sör reklámszövege a székely életmód és életérzés sztereotípiáival dolgozik: 
„ajánljuk különböző tevékenységek, kalákák, kaszálás, szénahordás, pityókaszedés, disznóvágás, favágás 
hangulatának emeléséhez. Termékünk fogyasztásával megismerheti a székely életérzés legjavát.” (csikisor.hu 
2019) Ugyanezt a stratégiát alkalmazza a Fenyővíz szeszes ital reklámszövege is: „Székely zsargonban deszkalé 
vagy deckalé (...) Ez a nedű olyan, mintha a székely fenyvesekben sétálnánk, miközben isszuk”, illetve a Csíki 
Köményes: „A legkiválóbb »Isten hozta!« rövidital”. Az Eszter Erdélyi Mustár reklámszövege sem kivétel: 
„Bármennyire is női név az Eszter, sőt talán éppen ezért azon férfiaknak készült, akik szeretik a markáns, 
harmonikus erős ízeket, amely a Gyilkos-tó legendás hősnőjének történetéhez kötődik.” (szekelytermekek.hu 
2019). 
129 Ld. Terepnapló Sepsiszentgyörgy, Kézműves vásár 2013.04.23–25.; Terepnapló Csíksomlyói Búcsú, 
Csíkszereda/Csíksomlyó 2013.05.17.; interjú: F17. 
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próbálják a megfelelő repertoárt kiválasztani: az egyes szituációkban az öltözködés, a 

beszédmód, a gesztusok vagy a tájszólás irányadóak. 

A zászlók árusítása során a fesztiválokon, vásárokon ugyanez a viszony érvényesült az eladó–

vevő közötti interakcióban; megfigyeléseim alapján az árusok úgy kezdeményeztek 

beszélgetéseket, ahogy a tárgy tulajdonságait vagy a közösségi politikában játszott szerepét 

emelték ki. Rákérdeztek például, hogy saját használatra vagy ajándékba szánja-e a vásárló a 

zászlót, mert annak függvényében más-más minőségűt választhat. Ezek az interakciók alkalmat 

biztosítottak az politikáról, identitásról való beszélgetéseknek: kulturális kötődések, esetleges 

közös emlékek és aktuálpolitikai vélemények találkoztak egymással. A zászlós standoknál a 

kézművesek vagy eladók olyan beszédtémákkal próbálták bevonni a közönségüket, aminek a 

visszautasítása csak a helyi morális szabályok megsértésével lehetséges. Például a területi 

autonómia tüntetések aktuális követelései, illetve a székely zászló szimbólumainak története, 

azok eredete mind olyan kérdések, amik a közösség jövőjét határozhatják meg, ezért a róla való 

beszéd a közösségi ügyekkel való azonosulás bizonyítékaként működik.130 

A zászló elterjedésének azonban volt egy másik aspektusa is – a színei átalakították a vásárok 

vizuális összképét, a 2014–2015 közötti időszakban pedig egyéb termékeken is látványosan 

megjelent a kék-arany (fehér) színkombináció. A zászló olyannyira összefonódott a székelység 

reprezentációjával, hogy annak a hagyományos székely színeket felváltotta a kék-arany. A 

következő képek olyan vásárokon készültek, amelyeken a székely identitás hangsúlyozására a 

zászló színeit vagy magát a zászlót használták. 

 

 
130 Ez a közvetlenség azért is lehetséges, mert a helyiek általában ismerik egymást. Egyik esteben például egy 
idősebb férfi visszautasította az árus kezdeményezését arra hivatkozva, hogy siet. Az árus ezt nemcsak a 
személyes visszautasításként, hanem a téma elutasításaként értelmezte. Az esetet etnikai keretben értelmezte, 
szerinte azért nem foglalkozik a férfi ezekkel a kérdésekkel, mert eltávolodott a székelységtől és mérnökként 
főleg román kollégái vannak, akik előtt szégyelli felvállalni az identitását. Egy másik esetben ugyanaz az árus a 
visszautasítást ugyancsak arra vezette vissza, hogy a vevő eltávolodott a helyi értékektől, mert elköltözött egy 
nagyobb, román többségű városba: Terepnapló Sepsiszentgyörgy, Kézműves vásár 2013.04.23–25. 
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Sepsiszentgyörgy, 2016. december 28. 

 
Budapest, 2018, Székely Fesztivál a Millenárison: http://www.erdely.ma/iv-szekely-fesztival-a-magyar-a-

magyarnak-baratja-rokona-testvere/ 
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Budapest, 2015, Székely Napok a Fővám téri Vásárcsarnokban 

 

4. A székely identitáspolitika gazdasági artikulációja 

 

A gazdasági tranzakciók bemutatott terepe nem független a helyi hatalmi dinamikáktól sem.131 

A térség fesztiváljainak és vásárainak szervezését a helyi önkormányzatok az identitáspolitika 

és a régió reprezentációja eszközének tekintik (ld.  Biró A. 2002).  

A helyi politikai és gazdasági folyamatok és az autonómiamozgalom egymásra hatása 

plasztikusan jelenik meg egy székelyföldi polgármester interjújában: „Én határozottan állítom, 

hogy el tudjuk tartani saját magunkat, és azt is állítom, hogy az autonómia olyan emocionális 

energiákat szabadítana fel a székelyföldi közösségben, amelyek a bruttó nemzeti összterméket 

jelentősen tudnák növelni. Bennünket nemcsak a bruttó nemzeti össztermék érdekel, hanem a 

székelyföldi közösség nettó biztonságérzete, boldogsága és jövőképe. Nagyon sok olyan a 

gazdaságban nem létező mutató van, ami a székelyföldi közösséget érdekli akkor, amikor 

autonómiáról beszél. Ezek egy idő után a GDP-t is pozitív értelemben befolyásolnák.” (Antal 

2013: 66) 

A szűkös gazdasági eszközökkel támogatott régiók reprezentációja és elismertetése kapcsán 

többféle példa ismert a nemzetközi szakirodalomból. Nagy-Britanniában a kézművesség 

feltámadásának egyik hulláma például – amely az Egyesült Királyság „devolúciós” átalakítását 

 
131 A különböző kézműves mozgalmakat Erdélyben, azon belül Székelyföldön már a 19. század végén fontos 
társadalmi jelenségként és a kulturális termelés fontos szegmenseként tartották számon: jó példa a századfordulóra 
fontossá vált Tulipán mozgalom (amelynek célja a magyar identitásmarkerek hangsúlyozása és beépítése a magyar 
iparba), majd a 30-as évek Szőttes mozgalma (mint a gazdasági világválságra és a trianoni békeszerződésre adott 
helyi, gazdasági és kulturális válasz) (ld.  bővebben Szőcsné Gazda 2013). Ezeket a mozgalmakat sokszor a helyi 
értelmiség és politikai csoportok ellenőrizték.  
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kísérte – az 1970-es évekre tehető, hatására pedig a skót nacionalizmus a háziipar kellékeinek 

keresletére is kiterjedt (Peach 2011). Egyes elemzők szerint (Peach 2011, McCrone–Morris–

Kiely 1995) a háziipar és a kézműves javak előállítása – vitathatatlan gazdaságélénkítő hatásán 

túl – két szempontból is befolyásolta a regionális identitáspolitikai- és kisebbségi 

nacionalizmusok mozgalmát: egyrészt a helyi (skót) vezetői és szakértői rétegből létrejöttek 

olyan felügyelő és támogató bizottságok, amelyek intézményesítették a kisipari termelést (ld.  

Peach 2011); másrészt a tárgyakon, szolgáltatásokon keresztül a regionális identitás újra és újra 

átfogalmazódott, a mitológiákkal átszőtt kulturális nacionalizmus tárgyai pedig megerősítették 

a régióhoz való kötődést is (McCrone–Morris–Kiely 1995, Peach 2011).  

A régió gazdasági és kulturális artikulációjának összefüggése a skót példában nagyon 

szemléletes – Skóciában az alulról jövő kezdeményezések mentén kialakuló gazdasági modell 

a skótság újraértelmezését vonta maga után. Ugyanakkor, ha ezt a folyamatot közelebbről is 

megvizsgáljuk, akkor a másik folyamat is feltárul előttünk. Hasonlóan a székelyföldi esethez, 

ahol a két magyar többségű megye, Hargita és Kovászna verseng a székelyföldi identitás 

autentikus megjelenítéséért (ld.  az előző, politikai mezőt elemző fejezetet), T. M. Devine 

történész Skócia esetében pontosan dokumentálja a Skót-alföld és Felföld viszonyát és a 

skótság artikulációját, amely során a felföldi kulturális hagyományokat terjesztették ki az egész 

térségre, és azok váltak elismert skót nemzeti identitás szimbólumaivá (Devine 1999: 220).A 

skót kultúrát megtestesítő tárgyak, a székelységet megtestesítő tárgyakhoz hasonlóan, az 

identitáspolitika két szintjén működnek: egyrészt a reprezentáció elemeiként, amelyek magától 

értetődővé teszik az egységes régió létét és kultúráját, másrészt az identitáspolitikák 

személyessé tétele révén, azzal, hogy a közösség tagjai számára szabad hozzáférést biztosítanak 

a közösségi kultúrához, viselhetővé, megmutathatóvá téve a hagyományt (ld.  Eriksen 2008: 

103).  

A székely identitás megfogalmazása mellett azonban a lokális különbségek és konfliktusok 

(például a „gyergyóiság”, „háromszékiség”, „csíkiság” vagy a „hargitaiság”) a székely zászló 

kínálatában és keresletében is megmutatkoztak. Mivel csíkszéki és gyergyószéki környezetben 

a székelységet megjelenítő tárgyakon a vörös-fekete színkombinációt használták, a kék-arany 

zászló csak később és nehezebben terjedt el ezekben a térségekben. Míg a vörös-fekete a 

hagyományos népi öltözet domináns színeit idézte, és ekképp jelent meg lokálisan a termékek 

csomagolásain is, a kék-arany a magyarországi szolidaritási akciók és a politikai botrányok 
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révén vált közismertté. A politikai konfliktusok a térségek közötti rivalizálást háttérbe 

szorították, a kék-arany zászló iránti kereslet pedig mindenhol fellendült.132 

 

5. Kereslet és kínálat 
 

Az önkormányzatok, iskolák, egyházi épületek és helyi lakosok házainak felzászlózásával a 

kézműves hálózatok lehetőséget kaptak arra, hogy a konkrét helyi igényekre reagáljanak. Ezt 

azonban a helyi kézművesek közül nem használták ki túl sokan, ehelyett inkább a saját 

termékeik vizuális megjelenítésén módosítottak. Többen közülük azzal érveltek, amikor 

elutasították a zászló gyártását szorgalmazó felkérést, hogy az évek alatt elsajátított szakmai 

tudásuk és a saját brand kiépítése miatt nem mondhatnak le a nevükkel összekapcsolt áruk 

gyártásáról. Az igényre ezért eleinte csak az SZNT hálózatához kötődő vállalkozók reagáltak, 

akik felmérték, hogy a tüntetésekhez és a mozgósításhoz milyen mennyiségű zászlóra lesz 

szükség. Mivel még 2009-ben, a székelyföldi önkormányzatok gyűlésén mintegy ezer 

polgármester, alpolgármester és önkormányzati képviselő döntötte el, hogy a saját településén 

zászlót helyeznek ki a középületekre, ezeknek a legyártását a személyes kapcsolathálókon 

keresztül szerezték be a helyi politikai szervezetek (főleg az SZNT). 

A lobogó iránti keresletet az elkötelezett önkormányzatok képviselői mellett a helyileg aktív 

politikai szervezetek tovább gerjesztették. A középületek felzászlózása mellett a különféle 

tüntetéseken is ingyen osztogatták a lakosságnak. A zászlókat leginkább az 

autonómiamozgalomban aktív politikai szervezetek vásárolták fel: például a háromszéki SZNT 

egy gyergyócsomafalvi vállalkozótól és a csíkszeredai Csibész Alapítványtól szerezte be a 

lobogókat. Az MPP, az EMNT és az RMDSZ egyes helyi szervezetei ugyancsak a Csibész 

Alapítványtól vásároltak, de időszakosan egy zetelaki kézműves és egy gyergyószentmiklósi 

cég is teljesítette a rendelésüket (Bíró–Létai–Simon 2013, Iolu 2013). 

 
132„De, ha már a román hatalom székely zászlót csinált nekünk ebből az elfogadott zászlóból, mert a román hatalom 
csinált ebből székely zászlót, mert kezdte tiltani és akkor azért is, mert a székely dacos ember. Önérzetes ember. 
Még azért is, kivitte és ezt mutatta, és egyre többet gyártottak, és most már bárhova megyünk, mindenhol székely 
zászló leng.” (F03) „Ebből a román hatalom csinált székely zászlót, minél jobban tiltja, annál jobban előveszi a 
székely. A székely egy olyan népcsoport, aki nem tűri az igát, és megmutatja, hogy szabad. Ha nincs mit egyék, 
akkor is, nem baj, de lengeti a zászlót. Adott az identitástudathoz is, mert ha van egy tüntetés, akkor hozzák 
otthonról, megjelennek, rengeteg zászlót lobogtatnak, lehet felvételeken látni, hogy milyen sok van.” (F04) Az 
idézet ráerősít a terepen végzett megfigyelés következtetéseire, hogy míg 2004 és 2010 között kevés székely 
zászlót lehetett látni a köztereken, addig 2010 után egyeskülönleges napokon akár utcákat is elborított a kék-arany 
szín. Ennek a folyamatnak az egyik csúcspontját jelentette az a hatalmas székely zászló, amelyet Zeteváralján, egy 
szabadtéri misével egybekötött ünnepség keretében húztak fel és áldottak meg 2014-ben. A zászló mérete 7x15 
méter, így akár több kilométerről jól látható. 
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A következőkben először egy alapítványi vállalkozást mutatok be, amely a székely zászlós 

tüntetések idején a Hargita megyei vezetőséget és a környékbeli önkormányzatokat látta el 

lobogókkal. A későbbiekben pedig azt vizsgálom, hogy a zászlórendelések – amiknek egyik 

célja a közösségi kooperáció megújítása, megerősítése – hogyan váltak a politikai aktorok 

közötti verseny újabb terepévé: a gazdasági folyamatokhoz való viszony a közösségről való 

gondolkodásban milyen értékeket és gyakorlatokat mozgósított. 

 

5. 1. Az előállítás színterei 

 

A Csibész Alapítvány esete abból a szempontból különleges, mivel ők már a román hatóságok 

fellépései nyomán megélénkülő kereslet időszaka előtt is készítettek zászlókat. Ezeket 

ugyanakkora méretben varrták, mint az európai uniós, a hivatalos, román, esetenként a címeres 

magyar zászlókat. Rendszerint március 15-ére megnövekedett a kereslet, ilyenkor a varroda 

magyar nemzeti színű kokárdákat is gyártott. Ezt a kínálatot a terepmunka időszakára (2013–

2016 között) már kiegészítették kék-arany kokárdával és asztali zászlóval is. A legintenzívebb 

időszakban (2012–2014 között) a székely zászló megrendelései elérték a heti 50-80-as 

darabszámot. Nagyobb események alkalmával, mint például a 2013-as Székelyek Nagy 

Menetelésén, a március 10-i Székely Szabadság Napján, majd az őszi Székelyföld 

Autonómiájának Napján (Őrtüzek), továbbá március 15-e és a Székely Vágta előtt ez a 

mennyiség akár 70-100-ra is megnőtt. 2013-tól Székelyföldön, sőt Románián kívülről is 

érkeztek megrendelések, mindenesetre az alapítvány varrodája önkéntes munkaerő bevonásával 

sem volt képes ipari mennyiséget előállítani. 

Az alapítvány a rendszerváltáskor indult, de tevékenysége 1987-ig vezethető vissza, amikor 

Gergely István katolikus plébános Csíksomlyóra került, és a csíkszeredai (somlyói) árvaház 

gyerekei számára próbált tartalmas programokat szervezni. A tevékenység 

professzionalizálódásával a szervezet napjainkra a régió egyik fontos szociális szereplőjévé 

nőtte ki magát. Az alapítvány lakásokat és családi házakat vásárolt a gyermekvédelmi 

rendszerből kikerülő fiatalok számára, létrehozott egy asztalosműhelyt, autószerelő műhelyt és 

egy varrodát, ahol szakmát tanítanak a fiataloknak. Később leányanya-otthont is létesített, 

továbbá anyaotthont, idősgondozói hálózatot tartott fenn, és több projektet indított csángó 

családok számára is. Működtet gyógyszertárt, közösségi házakat a környező településeken és 

egy nemzetközi sikereket elérő gyerekkórusa is van. Az alapítvány tevékenysége két nagyobb 

kategóriába sorolható. Az ügyvezető elsősorban a szociális aktivitást hangsúlyozta, és mintegy 
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ennek a kiegészítője a termelői tevékenység, amelynek szerepét a vezetőség a hátrányos 

helyzetű fiatalok kiegyensúlyozottabb szocializációjában látta: 

 
„Egyszerűen a fiatalok kikerültek a világba, és hogy éljenek, minden butasághoz folyamodtak: rablástól lopásig, 

egymás bántalmazásáig, minden… sakkor ilyen kisebb foglalkozásokat, mint kézimunka, ilyen szintű dolgokat, 

apró fakereszteket, ilyesmiket készítettek, hogy lefoglaljuk őket hasznos dolgokkal, és irányítsuk őket. Ez olyan 

szépen fejlődött, azt is mondhatom, hogy rohamosan, mert egymástól megtudták, hogy van ilyen lehetőség, akkor 

egyre többen jöttek, aztán megtudták a lányok is, nekik ilyen varrodai munkát adtunk. Innen jött az ötlet, hogy 

valami olyasmit kellene, ami termelői tevékenység, meg szakmát is adni nekik, sakkor szerveztünk ilyen 

képzéseket, szakiskolás képzéseket, két szakmában: az asztalos és a varrodai szakmában, és úgy indítottuk el 

ezeket a fiatalokat.” (F04) 

 

Német és osztrák partnerekkel együttműködve az alapítvány nemcsak anyagi támogatáshoz 

jutott, hanem szemléletmódot és különféle munkaszervezési modelleket is átvett.133 A Csibész 

Alapítvány szimbolikus pozícióját a szociális tevékenységek sokrétűsége, projektjeik 

sikeressége, a külföldi partnerkapcsolataik és az alapítvány innovációs kapacitása adta,134 

mindez a csángó projektek beindulásával etnikai keretbe ágyazódott.135 Az etnikai közösségen 

belüli segítségnyújtás és a nemzeti szolidaritás gyakorlatai révén az alapítványra is egyre több 

figyelem összpontosult úgy a helyi etnikai politizálás, mint a magyarországi terén. Az 

alapítvány szimbolikus pozícióját az alapozta meg, hogy a nemzeti szolidaritás két szinten is 

megnyilvánult a tevékenységükben, egyrészt a szegény magyar/csángó/székely családok 

segítésével, másrészt a közösségi és nemzeti emlékezetpolitika szempontjából kiemelkedő 

projektek kivitelezésével. Például az alapítvány asztalosműhelyében készítették a csíksomlyói 

Hármashalom-oltár elemeit, illetve több emlékmű állításánál is aktívak voltak (Domokos Pál 

 
133„Van egy alapítvány Németországban, amivel már 15 éve együtt dolgozunk, és a műhelyt is vele együtt 
építettük. És most olyan projektünk van, hogy Külsőrekecsin... és csíkfalvi családoknak, szegény családoknak, 
kimegyünk és felmérjük a helyzetet, nyílászárókat és bútort készítünk nekik. Úgyhogy a finanszírozás az 
Németországból jön, nekünk munka, a műhelyben, és a szegény családoknak pedig konkrét segítség, ugye. Mi 
visszük, felszereljük nekik az ajtó-ablakot.” (F04) 
134 „Aztán a csángó gyerekek, azokat teljesen mi finanszírozzuk, az itteni házunk, ami Somlyón van, ebben, szintén 
a gyermekvédelemmel közösen. Hát, amit lehet állami pénzekből, amit nem, azt pótoljuk mi, pályázatok, 
koldulások. Táborok, örökbefogadásokkal. Az ment egy időben.  
– Kik voltak a befogadók, kik fogadtak örökbe? 
– Általában Németországból. Szépvizen a házat a ferences rendi nővérekkel indítottuk el, és minden csoportnak 
egy nővér volt a vezetője, és rajtuk keresztül megismertek minket Németországban, és akkor. És aztán jöttek is, és 
így vállalták fel, hogy egy-egy gyereknek az anyagi hozzájárulását. Igen, nagy a visszaesés, mert a németek is azt 
mondják, hogy Románia is az Európai Unió része, ők is. Jó hát azért vannak emberek, akik szívükön keresztül 
nézik, és átérzik. Meg vannak a magyar partnereink” (F04) 
135 „Van egy alapítvány Magyarországon, aminek az a neve, hogy a Csibészeket Segítő Alapítvány, ami ott próbál 
meg begyűjteni, részint a csomortáni gyerekeknek a fenntartását Szentmártonban. Csomortánban van vagy 20 
gyerek, ezek a csángó gyerekek.” (F04) 



169 
 

Péter, Szent István, II. Rákóczi Ferenc és Wass Albert-szobrok Csíkszeredában és Vicében) 

(ld.: http://www.csibesz.ro/wordpress/hu/about-us/, letöltve 2019.03.21). 

A külföldi projekttámogatások és az állami szervezetekkel közösen végzett munkák mellett az 

alapítvány fenntartásának fontos pillére a gazdasági tevékenység is. Az asztalosmunkák mellett 

a varroda termékei is közösségi szempontból jelentősek. Itt varrták a katolikus szertartások és 

a csíksomlyói búcsú ruházati, kiegészítő kellékeit: miseruhákat, reverendákat, ministráns 

ruhákat, templomi zászlókat, oltárterítőket és a templomi díszítés egyéb textil kellékeit. Mivel 

a varroda nem végzett szériamunkát, a környék különleges eseményekre szánt ruházati 

cikkeinek legyártását is vállalta, például a csíkszeredai jégkorongozók öltözetét és más 

sportegyesületek mezeit, textil jelképeit. A régió önkormányzatai és közintézményei az európai 

uniós csatlakozás után innen rendelték a kötelező EU-s és román zászlókat – ugyancsak a 

varroda fennmaradását támogatva.  

Az alapítvány szimbolikus pozíciója és elismertsége, vallási, közösségi és szociális funkciói a 

gudemani értelemben vett közösségiség megmutatkozása, ahol a tevékenységek, legyenek azok 

gazdaságiak vagy a közösségi kohéziót más szempontból elősegítő programok, a közösség 

fenntartását, működését segítik elő. Az alapítvány ügyvezetőjével készített interjú során 

kitértünk arra is, hogy projektjeik olyan társadalmi igényekre és problémákra keresik a választ, 

amelyek megoldása Székelyföldet egyfajta „belső anyaországgá” (F04 interjú), a csángó 

közösség és a szórványban élő romániai magyarok szimbolikus és hatalmi központjává teszi. 

Ez a központi szerep nemcsak a szórványvidék kapcsán jelentős, hanem az oktatási és közösségi 

tevékenységek, illetve az osztálykülönbségek és hátrányos helyzet kompenzálására tett 

erőfeszítésben is megmutatkozik. Ennek egyrészt a katolikus egyház és a vallási elhivatottság, 

másrészt a civil, szociális irányú kezdeményezések helyi beágyazottsága ad tágabb keretet. Az 

alapítvány saját pozícióját és általában a régió funkcióját a magyar etnikai jelenlét, illetve a 

magyar nemzeti és közösségi értékek reprodukciójában látja. 

A székely zászlók iránti keresletet az ügyvezető az alapítvány akkori nehéz helyzetének 

átmeneti megoldásaként, isteni gondviselésként értelmezte:  

 
„Természetesen a zászlókat, az elejétől kezdtük. Mert mikor volt ilyen igények, hogy városzászló, meg európai 

uniós zászló, aztán jött a székely zászló. Ez volt a csúcs. És mikor kezdték tiltani, akkor mindenkinek székely 

zászló kellett. Ez úgy, picit úgy… Ez olyan érdekes volt, mert pontosan olyan időszak volt, amikor az asztalos 

műhelyünkben nagyon visszaesett a munka, nem voltak megrendeléseink, akkor jött ez a zászló. Az mentett ki 

akkor a bajból. Meg a Gondviselés.” (F04)  
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Egy helyi önkormányzati munkatárssal készült interjúból kiderült, hogy a zászlók rendelését és 

az alapítvány céljainak támogatását a közösségi szolidaritás példájának tekintette:  

 
„Amikor döntöttek, hogy lesz a megyezászló meg a székely zászló, és hirtelen ki kellett tűzni ide is meg oda is, 

csak telefonálgattunk köröskörbe, hogy kinek honnan, s mennyiért, s hogy. Aztán a szomszédom mondta, hogy a 

Csibészekkel kell, mert ott varrnak is, meg tudnak is számlázni rendesen. Meg hát őket a polgármester úr is jól 

ismeri, fontos munkát csinálnak, közös eseményt… És ez nemcsak olyan gyári, hanem ez szívvel van csinálva, 

segítjük vele magunkat is meg egymást is. Ha ezt vesszük, magunkat segítjük, és nem a hegyen túli tőkést” (F05.) 
 

Egy másik, ugyancsak ennél az önkormányzatnál dolgozó interjúalany azt emelte ki, hogy 

kötelességének érzi vásárlásával támogatni az alapítvány céljait:  

 
„Ajándékba kérték rokonok, hogy innen küldjünk nekik, mert Németországban nem lehet kapni, és akkor 

rendeltem én is egyszerre, mert az jó ajándék, és legalább hozzáteszek valamit én is a csibészséghez. Fontos, hogy 

támogassuk őket, sajnos nekem nincs semmi más, amivel támogatni tudnám, legalább így.” (N01) 

 

A Csibész Alapítvány zászlói mellett tehát két fontos érv fogalmazódott meg, egyrészt, hogy a 

szociális projekt révén elkészült zászlók megvásárlásával az alapítvány társadalmi céljait is 

támogatják, illetve a helyi áruk vásárlásával pedig erősítik a helyi szolidaritást a lakosok között. 

A helyi, kisvállalkozásokból származó lobogók vásárlását is hasonló okokból támogatják. Ezek 

a vállalkozók általában a helyi autonómiamozgalomba beágyazott személyek, akik inkább civil, 

mint piaci tevékenységükkel vívták ki a helyiek elismerését. A termékük szimbolikus 

presztízsét a közösségi ügyekben való részvételükből nyerték. Zászlóik megvásárlása így nem 

egy gazdasági interakció, hanem a tevékenységük elismerése. Például egy kisebb településen 

készített interjúból kiderült, hogy a helyi értelmiség is bekapcsolódott a zászló terjesztésébe. A 

kis számú zászlót gyártó manufaktúra úgy működött, hogy a családtagok nemi alapon 

szervezték a munkamegosztást: a férj és a fiúgyermekük a helyi politikai akciókban vett részt, 

a feleség pedig a lányával zászlókat varrt és hímzett ezekre az eseményekre. A család helyi 

beágyazottsága magával hozta azt is, hogy a vállalkozást pár évig fenn tudták tartani: „Marika 

néni is varrt akkoriban ilyen zászlót, mi mind tőle rendeltük, mert ő volt az óvónénink. Mindenki ismeri a faluban, 

sokat tett értünk, a szüleinkért, a helyi hagyományok megtartásáért.” (N28) 

A zászlóbotrányok felerősödésével és gyakoriságával összefüggően a két megye, Hargita és 

Kovászna között folyó rivalizálás a zászlók használatára is kiterjedt. A kovásznai politikai 

szereplők azzal vádolták a hargitai vezetést, hogy kisajátítja a székely zászló szimbolikus 

jelentőségét és saját hatalmának fenntartását tartja szem előtt (Kovács 2009). Hasonló politikai 
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célokat és kisajátító gyakorlatokat azonosítottak be a Kovászna megyei vezetés kapcsán is a 

Hargita megyei politikai csoportosulások, a két megye közötti feszültségek a zászlók 

megrendelése kapcsán is megmutatkoztak. Hargita megyei kritikák szerint a kovásznaiak saját 

politikai érdekeiket követik, nem hajlandók helyi termékkel, helyben gyártott zászló 

vásárlásával segíteni a székelyföldi gazdaságot, hanem „román” cégtől rendelnek. A vetélkedés 

a lobogó megrendelése és a közösségi célok támogatása kapcsán is felbukkant: 

 
„Hadakoznak, perelnek, de ha jobban megnézzük, csak a saját országos ismertségüket növelik. Tetszelegnek abban 

a szerepben, hogy ők a székely nép megmentői, a zászló megmentői… Közben, ha arról van szó, Iași-ból és 

Brassóból rendelik a zászlóikat. A szentgyörgyi SZNT-ben legalább van annyi tisztesség, hogy jótékony célra 

használja a zászlóigényt, és nem fut az első román céghez.” (F06) 
„Úgy tűnt, végre van összefogás zászlóügyben, mindenki Székelyföldön a székely zászló mellett! Persze aztán a 

szentgyörgyieknek megint kellett a magamutogatás, ők a kulturális nagyvárosi hóborttal… hát román cégekkel 

varratják, nyomtatják a zászlót.” (N02) 

 

A zászlók előállítása egy másik hangsúlyos diszkurzív keretbe is beágyazódott. A két megye 

vezetése közötti rivalizálás a kommercializáció és a hitelesség ellentétpárjában is megtestesült. 

Az érvek egyik részről a professzionalitást és a hatékonyságot hangsúlyozták, másrészről, ezzel 

szemben a helyileg beágyazott, kézműves, ugyanakkor lassú és változó minőségű technikák 

autenticitását, ami a közösség (gazdasági, szolidaritást ösztönző) érdekeivel is 

összeegyeztethető. A gyártó megválasztása körüli vitában nemcsak a tömegtermelés elutasítása, 

hanem a gyártó „román” etnikuma is kiemelten jelent meg. A vita egyértelműen megmutatta, 

hogy a régió gazdasági fellendítésére való törekvések a nemzeti diskurzusokat is felerősítették, 

a román–magyar kategóriák közötti kizárólagosságot újratermelték. Ebben a diszkurzív 

keretben, ahol a székelyföldiség megfogalmazása és a régió gazdasági folyamatainak élénkítése 

a tét, az etnikai határvonalak jelentősége is megnőtt. A „román” gyártó megbízása és a 

rendelésen keresztüli támogatása a székelyföldi közösségi célok megtagadásával, a közösség 

becsapásával vált egyenértékűvé. 

A hargitai kritikákra adott válasz frappánsan foglalja össze azt a régióépítési stratégiát, ami a 

társadalmi progresszió etnikailag jelöletlen folyamatát hangsúlyozza, ezen keresztül a 

székelyföldi autonómiamozgalmat a nyugati típusú régiók sorába emeli:  

 
„Ebben a városban és ebben a megyében a mai szaktudásnak megfelelően próbálunk fejlődni. Nem akarunk olyan 

Székelyföldet, ahol a lakosság nem tudja, mit jelent minőségi munkát végezni, minőségi termékeket fogyasztani. 

A mi működésünkben a legfontosabb, hogy utat mutassunk és támogassuk a professzionalitást. (...) Ismerem ezeket 
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a kritikákat, de azt gondolom, hogy a végeredmény, a versenyképes régió a fontos. Mi nem félni akarunk a 

nagytőkétől, mi azt akarjuk, hogy a nagytőke felismerje Székelyföld hagyományait, és munkát, megélhetést adjon 

a székely családoknak” (F07)  

 

5. 2. A forgalmazás hálózatai 

 

A zászlók forgalmazása, hasonlóan azok előállításához, a helyi viszonyokba ágyazva működött. 

Mivel a zászlóhoz való hozzáférés a politikai szempontból aktívabb időszakokban 

leegyszerűsödött azzal, hogy a szervezők ingyen zászlókat osztogattak, a szimbolikus tárgy 

forgalmazása nem vált igazán jövedelmezővé. A tárgy ára is ingadozott és egyre több helyen 

lehetett megvásárolni Székelyföld-szerte: szuvenír- és könyvesboltokban, valamint a Merkúr 

áruházlánc üzleteiben. Ezek a helyszínek sem a helyi lakosságot célozták, hanem a 

turistaszezonban a régióba látogatók vásárolták leginkább. A Csibész Alapítvány 

ügyvezetőjével és egyéb kisebb forgalmazókkal folytatott beszélgetések rámutattak arra a 

folyamatra, amely megalapozta a zászló széles körben való elterjedését. A rendelések 

időszakosan megsokszorozódtak: Németországból, Ausztriából, Svédországból, de az Egyesült 

Államokból és Kanadából is volt érdeklődés. A keresletre nemcsak a helyi politikai célok, 

hanem a tágabb magyar nemzeti diskurzus is ráerősített, mivel a kettős állampolgárság 

intézményesítése hatással volt a magyar diaszpóraközösségek nemzeti kötődésére is, a székely 

zászló pedig a magyar lobogó mellett a nemzeti mivolt kinyilvánítására használt jelképpé 

vált.136A külföldi magyarokat tömörítő szervezetek nem vállalták fel a zászlók forgalmazását, 

így a külföldön élő vevők igényeit sokszor egy-egy darab postázásával próbálták ellátni a 

székelyföldi forgalmazók. Habár a vásárlói kör kiszélesedett, a postai küldeményként feladott 

székely zászlók, kokárdák olykor késve érkeztek meg vagy problémák léptek fel a 

kézbesítésnél.  

A kisebb vállalkozások 2014 körül havonta 5-6 zászlót adtak el, ez a szám pedig a nagyobb 

ünnepek előtt akár 10-re is felugorhatott. A kereslet tehát ingadozott, és mivel a zászló nem 

tartozik a hétköznapi tárgyak közé, ezért egy állandó vevői kört sem lehetett fenntartani. A 

kapcsolatoktól való függés és az online reklámozás is esetleges volt, így főleg a pártok és 

politikai szervezetek maradtak a nagyobb megrendelők. A vevői kör szélesítése és a politikai 

szervezetekkel fenntartott viszony azonban különböző stratégiák kidolgozását tette 

 
136 Többek között a Clevelandi Magyar Közösség közösségi profilján 2012–2014 között több Székelyföld témájú 
poszt megjelent, évente megszervezték a Székely Bált és különböző autonómiatüntetésekkel egy időben 
szolidaritásmenetet tartottak.  
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szükségessé. A kisebb forgalmazók többnyire egy-egy szervezethez kapcsolódva próbálták 

fenntartani a cserekapcsolataikat, míg a nagyobb forgalmat bonyolítók inkább szimbolikus 

tőkéjükön keresztül tudtak érvényesülni. 

A zászló kommercializálódása ugyanakkor egy másik szinten, a politikai szervezetek 

kiszolgálása és a hatalmi versengésekben való részvétel kapcsán is felmerül – ezek ugyanis 

rombolhatják a civil tevékenységgel elért hiteles pozíciót. Jellemzően idetartozik a 

megrendeléseken keresztüli támogatások esete. Ezekben a helyzetekben a zászlóvarró 

alapítványnak ki kell alakítania és meg kell találnia azt az egyensúlyi állapotot, amelyben az 

egymással versengő politikai aktorokkal saját viszonyt tart fenn: 
 

„Mi politikán kívüli szervezet vagyunk. Mi a politikával ott tartjuk a kapcsolatot, esetleg, hogyha ők igénylik, 

hogy mi mint civil szervezet véleményt mondjunk valamiről, valamivel kapcsolatban. Például az RMDSZ-be, a 

helyi területi szervezetbe, bevontak civil szervezetek képviselőit is, akkor jártam én, mert én voltam, aki járt ezekre 

a gyűlésekre. Annyi van, hogy így a csíki RMDSZ besegít a zászló forgalmazásába, ő meghirdeti különböző 

szervezeteinél, hogy van. Vagy az EMNT-sek is, amikor volt ez a zászlós dolog, akkor nagyon sokat ők gyűjtöttek 

össze, az igényléseket. Mi készítettük a zászlót, írtuk a számlát, küldtük el. Ők fizették ki. Hát ennyi volt.” (F04) 
„Például most mikor volt ez az Izsák Balázs-féle vásárhelyi, akkor volt egy nagyobb megrendelés, de azt nem 

Vásárhelyre vitték, hanem Udvarhelyre, és ott szétosztották. De vannak üzletek, akik rendszeresen vásárolnak 

tőlünk és árulják. Az egyik a Corvina, Csíkszeredában s Udvarhelyen, ők… inkább ők. Aztán, mondom, van ilyen, 

hogy az RMDSZ gyűjt össze ilyen megrendeléseket, és átadja nekünk.” (F04) 

 

A zászló áruvá válásának egyik fontos fázisa volt a forgalmazás hálózatainak kialakulása. A 

helyi politikai szervezetek saját székhelyeiken árulták a zászlót, legtöbbször előállítási áron 

(2013–2015 között ez 35 lej volt, kb. 2500 forint). Ez azonban rontotta a kisebb forgalmazók 

kezdeményezőképességét és piaci lehetőségeit, mivel azok sem az árral, sem a fejlettebb 

infrastruktúrával nem tudtak versenyezni. A terepmunka során felkerestem több kis 

forgalmazót, akik a terjesztői tevékenységüket az autonómiamozgalom aktivista szerepéhez 

kötötték. Az egyik csíkszeredai zászlóterjesztővel való találkozás azt mutatta meg, hogy milyen 

motivációk húzódnak meg egy hasonló vállalkozás beindítása mögött, honnan jönnek a minták, 

és a helyismeret nyomán milyen stratégiákat alkalmaznak a munkájukban: 

 
„F08: Sakkor hogy tegyük láthatóvá Székelyföldet, kiosztottunk tízezer darab SIC matricát, mindenki ragassza az 

autójára, s akkor ezzel is népszerűsítsük a régiót, és lássák. Bárhol, ha lássák – külföldön is, akárhol –, halljanak 

róla, hogy Székelyföld. Ez még saját pénzből ment. 

– Hogyan tudtatok befektetni, voltak támogatóitok? 
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F08: Hát, lényegében a matricák eladásából. A kétnyelvű tábláknál, ott kaptunk egy támogatót, egy kanadai 

támogatót. Ő küldte el a pénzt, s akkor abból valósítottuk meg a kétnyelvű táblát. Ő keresett meg minket, mi nem 

nagyon tudtunk… Mi nem kérünk soha, nem, nem szoktunk kérni. A matricák ki vannak rakva ide az oldalunkra, 

árusítsuk, általában kinyomunk egy nagyobb mennyiséget. Nem a pénzszerzés a lényeg, tehát egyikünk sem ebből 

kell megéljen. Nem egy fizetés. Ilyen önkéntes alapon megy.  

– És volt előzetes tapasztalatotok? 

F08: Nincsen, teljesen újak vagyunk ebben. Régebb nagyon sokat fórumoztam. Örökké kommentáltak, hogy ez 

nem jó, az nem jó, ez nem tetszik, s így nem tetszik valami, de lényegében soha nem tettünk az ellen semmit. 

Sakkor úgy merült fel az ötlet, hogy ha valami nem tetszik, akkor lehetőségeinkhez mérten legalább próbáljunk 

meg tenni ellene. Hát van egy honlapunk, egy blogunk, s ott, aki lássa, megkeres. Felhív, vagy ír egy e-mailt, 

sakkor mi postán elküldjük. Mi a Csibészektől szerezzük be. Segítjük őköt is, meg a dévai alapítványt137 is.” 

 

Az önkéntesség, továbbá az anyagi gyarapodás elutasítása morális értékekként jelennek meg 

ezekben az interjúkban, a profit elutasítása és a többletjövedelem szimbolikus felajánlása 

közösségi célokra a nemzetért hozott áldozat egyik formájaként tematizálódott. A személyes, 

élő kapcsolatok a vevői körrel felértékelődtek, és a vevő és az eladó ezekben az interakciókban 

a nemzeti vagy közösségi célokért küzdő sorstársakká váltak. 

Összességében elmondható, hogy a terjesztői hálózat pedig megmaradt egy ismerősi kör 

kapcsolathálójának szintjén. Noha az online árusítás úgymond liberalizálta a nemzeti 

hovatartozást megjelenítő tárgyak piacát, a „zászlóháború” alatt a termelés, a beszerzés és a 

forgalmazás legtöbbször a hálózatban részt vevők közötti személyes kapcsolatokon keresztül 

működött. Ez később annyiban változott, hogy ezek az online értékesítési helyek 

becsatornázódtak a már létező jobboldali online forgalmazói hálózatokba, és hangsúlyosan 

Magyarország-központúakká váltak. A legnagyobb forgalmazókká például a Magyar Menedék 

Könyvesház, a Szkíta Kézműves Bolt, a turania.hu, a hunbolt.hu, a hazafias.hu, a zaszlobolt.hu, 

a militaryplaza.hu, a tereptarka.hu, az erdelyivasarter.ro és a székelyhon.ro vált. 

A zászló kommodifikációja az online terjesztés mellett a bolti hálózatokba való bekapcsolással 

bontakozott ki. Székelyföldön a Corvina könyvesbolt, a Merkúr üzletlánc, a szuvenírboltok, 

valamint a turisztikai információs pontok, Magyarországon pedig időszakosan a CBA 

üzletláncaiban lehetett megvásárolni a lobogót. Ezek a boltok garantálni tudták a termékekhez 

való folyamatos hozzáférést, nemcsak a helyi kézművesek áruit, hanem a tőkeerősebb cégek 

széria-zászlóit is értékesíteni tudták, a nagyobb nemzeti ünnepek előtt pedig volt kapacitásuk a 

felhalmozásra, és nem voltak kiszolgáltatva a román vagy magyar állami postának. 

 

 
137 A Böjte Csaba nevéhez fűződő Dévai Szent Ferenc Alapítványról van szó.  
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6. Összegzés 

 

A székelyföldi régió artikulációjában fontos ideológiai szerep jut a régió 

természetközeliségének, a természeti tájnak, valamint annak az elképzelésnek, hogy a 

közösségek szolidaritáson alapuló társadalmat alkotnak. A régió gazdasági fellendítésében 

ezért egyszerre van jelen az elképzelés, hogy az erősebb helyi gazdaságoknak, 

vállalkozásoknak és az általuk működtetett gazdasági kapcsolatoknak kell megalapozniuk azt a 

társadalmat, amely a későbbiekben képes lesz kiharcolni politikai céljait. Az elképzelés másik 

aspektusa, hogy a gazdasági prosperitás hosszútávon a helyi társadalmi szolidaritás 

megerősítését és az identitásépítést tesz lehetővé. Székelyföld tehát egy olyan összetett entitássá 

kell alakítani, amelynek nemcsak szimbolikus, hanem hétköznapi tekintetben is képes 

megtartani a helyi társadalmat, összhangban a régió környezeti és kulturális értékeivel. Ezek az 

ideológiai alapvetések a székely zászló gyártásának, forgalmazásának gyakorlataiban, illetve 

ezekkel összefonódva a közösségen belüli (a zászlóra vonatkozó) gazdasági interakciókban is 

megnyilvánulnak. 

A székelységre utaló, azt megtestesítő tárgyak piacára jellemző, hogy az árukhoz történeteket 

kapcsolnak hozzá a gyártók, ezzel megkülönböztetve a többi nemzetre utaló tárgytól. Legyen 

szó használati tárgyakról, fogyasztási cikkekről, élelmiszerekről vagy a ritkábban használt 

székely zászlóról, a bemutatott szituációkban a gyártó és a vevő közötti kapcsolat alakításában 

fontos a közösségi jelleg hangsúlyozása. A radikális jobboldali fesztiválokon, majd később a 

falu- és városnapok keretében szervezett vásárokon a tárgyak eladásának hasonló gyakorlatait 

figyeltem meg, mint amilyenek a székely termékek reklámozása során érhetőek tetten. A 

beszélgetések és a tárgyak reklámozása mitologikus történeteket, identitáshoz fűződő 

elbeszéléseket idéznek fel, illetve a vásári szituációkban akár vallomásokat, a személyes 

életúthoz kötött információkat is kapcsolnak az adott áruhoz. Mivel a nemzeti identitást 

megjelenítő tárgyak piaca a radikális jobboldali szcénán keresztül kiszélesedett, a székelységet, 

az autenticitást megtestesítő tárgyak tranzakciójában ezek a történetek váltak olyan szimbolikus 

értékekké, amelyekkel magáért a piacra kerülésért fizetnek a tárgyak előállítói. A történetekkel 

felruházott tárgyak az árus és vevő viszonyát is személyesebbé tették, áthangolva a gazdasági 

csere aktusát egy közösségen belüli csere aktusává. 

A zászló a székelyföldi régió elismertetésének központi szimbóluma lett, ami hatással volt a 

termékek előállítására és forgalmazására is. A zászlók iránti keresletet megnőtt, amikor a helyi 

önkormányzatok magukra vállalták a tüntetések szervezését, és ingyenesen osztogatták a 

zászlókat. A tüntetések mellett a különböző közösségi megemlékezések is fellendítették a 
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keresletet. A megrendelések száma egyrészt különleges események alkalmával ugrott meg, 

másrészt szezonálisan, a nemzeti vagy regionális ünnepek idején.  

A székely kategóriáért és a régió meghatározásáért folytatott harc részeként a helyi politikai 

hatalom kísérletet tett arra, hogy a szimbolikus jelentőségű termékek piacára is kiterjessze a 

befolyását. A helyi önkormányzatok a kézműves vásárok, piacok infrastruktúrájának 

biztosításán keresztül és a szimbolikus tárgyak megrendelése révén támogatták az alkotókat, a 

tárgyak és szolgáltatások hitelességének védelmét pedig a védjegyek, gazdasági szervezetek és 

kézműves szövetségek támogatása révén valósították meg. A nagyobb zászlórendelések során, 

a gyártók támogatásában a helyi politikai csoportok szempontjai érvényesültek. Az elemzésben 

azt mutattam be, hogy ezek a szempontok milyen szerepet játszottak a vezetők közötti 

versenyben. A megbízható, hiteles gyártó és forgalmazó kiválasztása gyarapította a közösségi 

ügyek mellett elkötelezett politikai csoportok szimbolikus tőkéjét. A fejezetben kitértem több 

olyan szervezetre és vállalkozásra, amelyek a zászló előállításával foglalkoztak. A 

megrendelésekkel támogatott vállalkozók és általában a szimbolikus tárgyak piaca, amely az 

adott időszakban a zászlók előállítását és forgalmazását is meghatározta, alapvetően egy 

premodern Székelyföld-reprezentáció fenntartásában vett részt. Ebben a régió hagyományos, 

rurális életmódja és értékei kerültek a középpontba, kiemelt nemzeti keretben, barátságos, 

vendégszerető és furfangos székely lakókkal. Ennek a képnek igyekeztek megfelelni az árusok 

is, akár rá is játszva az elvárásokra. 
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X. A székely zászló a hétköznapokban 

1. Bevezető 
 

A következő fejezetben az eddigiektől eltérően nem a politika és az általa dominált mezőket 

fogom megvizsgálni, hanem a hétköznapi emberek válaszaira fókuszálok. Mivel a közösségi 

zászlók az országok mellett elsősorban a nemzetépítések, nemzeti mozgalmak szimbólumai, a 

zászlóval való azonosulást – hasonlóan a nemzeti identitáshoz – általában magától értetődőnek, 

egyértelműnek tekintjük. A székely zászló esete többek között ezt az egyértelműséget 

kérdőjelezi meg. Az alábbiakban azt fogom megvizsgálni, hogy a hétköznapi emberek hogyan 

viszonyulnak az autonómiamozgalomhoz és annak kulcsszimbólumához, a székely zászlóhoz. 

A magánházakra kitűzött zászlók, a tüntetéseken való részvétel és a lobogó iránti kereslet 

megélénkülése arról ad egy tágabb képet, hogy a szimbólumot mennyire támogatják a régióban, 

lakói milyen mértékben azonosulnak vele. Ezt itt úgy nézem meg, hogy a zászlóhasználatot a 

hétköznapi kontextusban, illetve a személyes élettérben elemzem. Elfogadása, személyessé 

tétele, jelentésének kiforgatása mellett a zászló banalizálódása is fontos kérdés a nacionalizmus 

hétköznapi újratermelődésének mechanizmusa szempontjából, ezért a fejezet utolsó részében 

arra a feszültségre és ellentmondásra koncentrálok, amely a szimbólum használatának 

rutinizálódása és a folyamatos mozgósítás között húzódik.  

A 2003 és 2016 közötti időszak politikai folyamatainak áttekintése megmutatta, hogy a nemzeti 

jellegű regionalista mozgalom a székely zászlót egyszerre tette a székelység emancipációs 

küzdelmének és a nemzetállami elnyomással szembeni ellenállásnak a jelképévé. Mindez egy 

hosszabb folyamat különböző szakaszainak megjelenítésével (tüntetések, megemlékezések 

által), valamint a közösség megszervezése révén (emlékező közösség, tüntető közösség) 

alakult. A dolgozatban azonban nem a székelység történetének egy szakaszát vagy mai 

helyzetét mutattam be, így nem törekedtem az események teljes rekonstrukciójára,138 hanem 

inkább arra koncentráltam, hogy megértsem a zászló terjedésének látványos hullámai mögötti 

politikai stratégiákat és érdekeket, és hogy ezek révén milyen jelentéseket társítottak a 

zászlóhoz. A szimbolikus politikákra való fókuszálás azonban abból a szempontból kockázatos 

lehet, hogy „a kutató azt feltételezi, hogy képes beazonosítani a szimbólum jelentését a 

 
138 Randall Collins tanulmányában hangsúlyozza, hogy a nacionalizmus különböző hullámait általában 
ciklikusságként értelmezi a szakirodalom, ami azonban elfedi az ismétlődések dinamikájának aszimmetrikus 
mintázatait (lásd 2012: 3) – esetünkben a felzászlózási hullámok egymást követő fázisainak szabálytalanságát. 
Ahogy az előző fejezetben szó volt róla, a zászló politikai karrierje szorosan összefonódott a szimbólumért 
folytatott versennyel, ennek keretét pedig a különböző választási kampányok, legitimációs válságok, globális 
folyamatok és azokhoz való illeszkedés („régiók Európája”), illetve egyéb politikai ügyek szabták meg.  
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résztvevők aktuális gondolatainak és érzéseinek vizsgálata nélkül” (Collins 2012: 2). Ez a 

kritika leginkább arra vonatkozik, hogy a reprezentációk versenyének elemzése keveset tud 

mondani a hétköznapi emberek viszonyulásáról, legyenek azok potenciális támogatók, 

elutasítók vagy közömbösök. Ezt a hiányt ebben a fejezetben pótolom, bemutatva azokat az 

attitűdöket és gyakorlatokat, amelyek a székely zászló terjedésével és elfogadásával alakultak 

ki Székelyföldön. 

A tömegeket vonzó politikai események – jelen esetben például a Székelyek Nagy Menetelése 

vagy a Székely Szabadság Napja – nemcsak politikai mozgósításra szolgáltak, hanem a 

közösség kvázi-vallásos megélését is lehetővé tették (lásd Anderson 1991, Collins 2012, Fox 

2017), Ilyen alkalmakkor megmutatkozhatott a közösség mint a szimbolikus rokonság vagy 

vallási összetartozás átélése (lásd Anderson 1991: 15) is. A tömegrendezvények hatása azonban 

nem állandó: csak időszakosan aktiválódik a nyilvánosságban, és nem egyformán segíti elő 

minden résztvevőnél a személyes elköteleződést, az összetartozás gondolatának és érzésének 

újraélését. A zászló kitűzésének különböző hullámai a nemzeti ideológiának olyan időszakos 

mozzanatai, amelyeknek a politikai és pszichológiai dimenziói is relevánsak a nacionalizmus 

hétköznapi működésének megértéséhez (lásd Billig 1995, Butz 2009). A nacionalizmusnak 

vannak kevésbé látványos megjelenési formái is, amelyek értelmezhetetlenek maradnak a 

longue durée vizsgálatok számára, mivel nem megragadhatóak emlékezetes események révén, 

nem válnak releváns emlékekké vagy a nacionalizmus „időbuborékaivá”139 (Collins 2012). A 

jelentőséget nélkülöző időszakokat, szituációkat, amikor a nemzeti célok épp nem ragadnak 

magukkal tömegeket, a történetírásban a nemzeti közömbösség fogalma segítségével írják le 

(lásd Zahra 2010). Ezzel azt a feszültségét érzékeltetik, amely a nemzeti aktivisták elvárásai és 

a sokféle kötődésű emberek döntései, viselkedése, önazonosságának kinyilvánítása között 

húzódik. A feszültség értelmezésének módja sokban alapoz Eric Hobsbawm munkáira, aki 

szerint a nemzeti ideológia „fenti” ideológia, vagyis az elitek hozzák létre a formáit (kitalált 

hagyományokon keresztül), tartalmát (diskurzusok által), és terjesztik el (a médián, a közösségi 

ünnepeken keresztül) (Hobsbawm 1997).  

Ahogy több szerző is hangsúlyozta (Brubaker 2006, Edensor 2002, Antonsich–Skey 2017), a 

nacionalizmus megértéséhez nem elég csak a kivételes és látványos időszakokat, illetve az 

eliteknek a nemzeti ideológia kidolgozására, intézményesítésére vagy terjesztésére vonatkozó 

tevékenységét vizsgálni. Szükséges a „lent”, vagyis a hétköznapi emberek szükségleteire, 

 
139 Időbuborékok alatt a szerző azokat az intenzív időszakokat érti, amikor kikristályosodnak az identitáspolitika 
főbb irányvonalai, a politikai mező határai, illetve kialakulnak a szimbolikus politika szabályai, a kapcsolódó 
stratégiák és eszközök, ld. Collins 2012. 
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hovatartozás-érzésére, szenvedélyeire, vágyaira is figyelni, valamint arra, hogy mindez hogyan 

jelenik meg a szimbólumok és tárgyak – jelen esetben a székely zászló – használatában. 

Az elemzés első kulcskérdése a veszélyeztetettség érzése, amit a politikai mező, illetve a 

radikális jobboldali szubkultúra kapcsán már érintettem. Ez azonban nemcsak a közbeszéd és a 

szubkultúra szintjén érzékelhető, hanem gyakran az átlagemberek is hasonló érzésekről 

számolnak be: a román állam intézményeinek helyi tevékenységét egyfajta külső 

fenyegetésként fogják fel. A székelyföldi politikai törekvések nemzetállami akadályozása sem 

csak a közszereplőkre van hatással, hanem a lakosság otthonosságérzetére is. Az alábbiakban a 

hétköznapi emberek és az állam találkozásainak olyan – enyhébb vagy súlyosabb – 

konfliktusairól is szó lesz, amelyek az elnyomó állam megtapasztalását eredményezték. 

Az elnyomó állam megnyilvánulásaiként értelmezett intézkedések nemcsak a politikai 

mezőben ösztönöztek különböző hárító vagy ellenálló stratégiák kialakítására, hanem a 

hétköznapi emberek életében is. Itt a stratégiák két típusát lehet megkülönböztetni: az egyikbe 

a román hatalommal szembeni ellenállás különböző formáit lehet sorolni (például a zászlók 

kitűzése a magánházakra vagy székely zászlóval dekorált öltözködési cikkek), a másikba pedig 

a nemzetközi példák, jó gyakorlatok átvételét és alakalmazását a személyes térben (ahogy a 

következő történetekben látszik majd, például a székely zászló használata például családi 

karácsony alkalmával). 

A helyi elitek mozgósító tevékenysége nem merül ki a hétköznapi emberek meggyőzésében, 

hanem arra is kiterjed, hogy a megszokott, észrevétlen társadalmi viszonyok negatív hatásait is 

artikulálják. Például azt, hogyha különböző szolgáltatásokat nem lehet igénybe venni 

anyanyelven vagy a jogilag nem szabályozott kérdések kapcsán kiszabnak bírságokat (például 

a zászlóhasználat miatt) a helyi elit olyan hétköznapi elnyomásként azonosította, amit a helyiek 

valamelyest megszoktak, elviselnek. A hasonló, megszokott helyi ügyek felvállalása mellett 

ezeket székely problémaként, a székelyeket ért sérelmekként keretezték. Mivel az erdélyi 

magyar kisebbségtörténet nagy részét az intézményekért és a rajtuk keresztüli elismerésért 

folytatott harc tette ki (Kiss 2010), a fajsúlyosabb ügyek mellett sokszor olyan, jogi hézagokból 

eredő anomáliák is etnikai keretbe helyeződnek – erősítve az ostromállapot érzését –, amelyek 

majdnem értelmezhetetlenek a kisebbségi jogok terén (például a sepsiszentgyörgyi Székely 

Mikó Kollégium visszaállamosításának ügye, ld. maszol.ro 2018c). A nemzeti közömbösség 

elleni fellépés és a társadalmi problémák etnikai keretezése ugyanis két olyan módja a politikai 

cselekvésnek, amelyek a saját csoport felé üzen: a hétköznapi emberek mozgósítását és 

elkötelezését célozza. 



180 
 

Ez a tudatosítási törekvés azonban nem működik állandóan, sőt a külső fenyegetettség érzése 

is megszokottá, banálissá válhat, így nem minden esetben fenntartható a közösség figyelme. 

Ahogyan a fentebb hivatkozott szerzők megállapítják, meg kell ragadni mind a 

nemzeti/közösségi érzés hétköznapi újratermelődését, mind a közömbösség formáit, hogy 

rámutathassunk a nemzeti értelemben felfokozott és nyugalmi időszakok váltakozásának 

okaira. Ennek érdekében a következő fejezet abból indul ki, hogy a helyi nacionalizmusnak 

vannak forró és banális, vagyis látványos és észrevétlen szakaszai, ezeket pedig három irányból 

vizsgálom meg: 1. a hétköznapi viszonyát vizsgálva a helyi politikához, az államhoz és a 

régióhoz, 2. a nemzeti érzés és identitás hétköznapi és személyes térben történő újratermelődése 

révén, végül magának 3. a tárgynak a banalizálódása és az észrevétlenség elleni mozgósítás 

által.  

 

2. A hétköznapiság kérdése. Három értelmezési mód 

 

A hétköznapiság kérdése többféleképpen jelenik meg a nacionalizmus változásait feltáró 

szakirodalomban. Ennek egyik fontos irányát a nemzeti eszme magától értetődő jelenlétét 

elemző kutatások alkotják (Fox–Miller-Idriss 2008, Edensor 2002). Itt olyan átélhető 

eseményekre, fogyasztási cikkekre, a szórakozás különböző formáira, hétköznapi, családot 

érintő ügyekre kell gondolni, amelyek a nemzeti identitás megélését vagy jelentőségét nem a 

nemzeti keret megszokott formáihoz (nemzeti ünnepekhez, nemzeti szempontból kitüntetett 

kérdésekhez, a közösség jövőjével kapcsolatos keretekhez) kapcsolják. 

 Egy másik értelmezés a nemzeti eszme hétköznapokban való újratermelődését vizsgálja 

(Feischmidt 2014: 7–20) – tehát azzal, hogy milyen kulturális tartalmak, illetve gyakorlatok 

révén marad fenn a közösségi identitás. Billig könyvének két fontos megállapítása is 

megtermékenyítőleg hatott a hétköznapi nacionalizmus irodalmára: az egyik a nemzeti eszme 

kulturális és közösségi reprodukciójának megfigyelésére (lásd Brubaker et al. 2008, Feischmidt 

et al. 2014), a másik a nemzeti ideológia különböző tárgyiasult, szimbolikus formáinak 

észrevétlenségére vonatkozik (Billig 1995).  

A harmadik értelmezés abból az alapállásból indul ki, hogy a modern nemzetállam 

természetesként, magától értetődőként jeleníti meg önmagát (Brubaker 2006). Billig itt – 

többek közt – olyan példákat elemez, mint a sportesemények, ahol nemzetek versenyeznek 

egymással, az időjárás-jelentések térképei, a sajtótermékek nemzeti keretező gyakorlata, 

továbbá az észrevétlen, de ugyancsak a nemzetre utaló tárgyak – mint a zászlók, a nemzeti pénz 

vagy a bélyegek. 



181 
 

A következő részben a Banal nationalismben felvetett kérdéseket a hétköznapiság kapcsán 

három irányból közelítem meg. Elsőként a hétköznapi emberek, jelen esetben fiatalok nemzeti 

szocializációját elemzem. A második esetben a nemzeti ideológia „forró” és „banális” 

reprodukciójára kérdezek rá, majd pedig azokat a gyakorlatokat vizsgálom, amelyek a nemzeti 

tárgyak banalizálódását és a tárgy által szimbolizált politikai harc iránti közömbösséget 

jelenítik meg.  

Az alábbi három alfejezetben a székely zászló használatának tiltása kapcsán készült interjúkat, 

megfigyeléseket és fókuszcsoportos beszélgetéseket dolgozom fel. Eddig főleg azok a 

személyek szólaltak meg, akik közéleti szerepvállalásuk okán a közösség számára irányadóak, 

egyfajta helyi vagy regionális véleményvezéreknek számítanak. Interjúimat és a 

beszélgetéseket visszahallgatva meglepve vettem észre, hogy ezek az anyagok főleg középkorú 

vagy idősödő férfiak helyzetértelmezéseit és politikai elköteleződéseit tartalmazzák, így 

mindenképpen hiányosságnak éreztem, hogy több társadalmi kategória és hétköznapi 

szituációk elemzése kimaradhat a munkámból. Ezért tudatosabban kerestem olyan, fiatalabb 

generációkhoz tartozókat, akik nem tagjai a székelyföldi szimbolikus politikai ügyekben már 

amúgy is aktív radikális jobboldali szervezeteknek, ellenben van valamiféle véleményük a 

Székelyföldön látványossá vált zászlóhasználatról. Ebben a fejezetben tehát azokra a 

beszélgetésekre fókuszálok, azokat a hangokat erősítem fel, amelyek a nyilvános terekben 

általában kevésbé vagy egyáltalán nem jelennek meg, egyes esetekben a megkérdezettek 

életkora vagy neme miatt, más esetekben azért, mert többnyire nincs lehetőségük véleményük 

artikulálására a(z offline) nyilvánosságban.  

 

3. A székelyföldi fiatalok és a közügyek 
 

 A hétköznapi nacionalizmus megnyilvánulásainak feltérképezésekor elsősorban a fiatalabb 

korosztályt céloztam meg. Az autonómiamozgalomban való aktív részvételük miatt a 

leghamarabb azokat értem el, akik szervezetten vettek részt a tömegrendezvényeken. Ők 

általában valamelyik radikális jobboldali vagy nemzeti szubkultúrához kapcsolódtak, így 

jelentek meg a résztvevő megfigyelésre kijelölt eseményeken. A velük való beszélgetések 

leginkább a székelyföldi politikát, a nemzetközi folyamatok helyi hatásait és a nemzeti 

történelem alternatív értelmezését ölelték fel. Sok szó esett ugyanakkor a helyi társadalmi 

problémák kezelésének módjairól, arról, hogy „mit kell” vagy „mit kellene tennie” egy 

fiatalnak, hogy a társadalmi környezet otthonossá, otthonosabbá váljon. A zászlóperek és a 

helyi tüntetések a fiatalok számára meghatározó élményt jelentettek – ezek voltak az első olyan 
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nagyobb, látványosabb megmozdulások a térségben, amiket ők is átélhettek, mivel a 

rendszerváltást, a marosvásárhelyi eseményeket és a kilencvenes évek elejének tüntetéseit még 

nem láthatták. 

Ebben az elemzésben 18–26 év közötti fiatalokkal készült fókuszcsoportos interjúkat elemzek, 

és ezeken keresztül mutatom be a szülőföldet érintő politikai diskurzusokhoz való személyes 

viszonyulásokat, azokra adott válaszokat. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy létezik-e 

távolság az elitek által a székelyföldi nyilvánosságban artikulált autonómiadiskurzus, valamint 

a hétköznapi emberek személyes tapasztalatai között. Tehát hogy mennyire van összhangban a 

fiatalok elképzelése az otthonukról, Székelyföldről azzal, amit a politikai elit a régió kapcsán 

megfogalmaz. Ezek a kérdések rávilágítanak arra, hogy:  

1. a székelyföldi fiatalok hogyan helyezik el magukat az etnikai törésekkel, kulturális 

távolságokkal lehatárolt világban;  

2. milyen értékeket kötnek Székelyföldhöz;  

3. hogyan tekintenek Romániára; 

4. hogyan különböztetik meg magukat az idősebb, felnőtt generációktól; 

5. a szülőföld-diskurzusok hogyan viszonyulnak a lokális, regionális és etnikai 

kötődésekhez, és hogy a fiatalok mennyire fogadják el vagy kérdőjelezik meg, lázadnak ezek 

ellen a diskurzusok ellen; 

6. a különböző kulturális kötődések hogyan befolyásolják őket a jelentősebb döntési 

helyzetekben; 

7. mit jelent számukra, mennyire fontos (és milyen szituációkhoz kötődik) az identitás 

megélése és kifejezése; 

8. mennyire tudnak azonosulni a székely zászlóval. 

Elsősorban az érdekelt, hogy a hétköznapi emberek, jelen esetben fiatalok, hogyan 

viszonyulnak a zászló kitűzésének hullámaihoz, és hogyan élik meg identitásuk 

átpolitizálódását. A fiatalok és a politika viszonyának értelmezésében két irányvonal 

mutatkozik meg: az egyik az apolitikusságot, a másik a politikai aktivizmust hangsúlyozza mint 

kiindulási problémát (Zsigmond 2017: 239). Míg az első a politikai részvételtől, aktivitástól 

való elfordulás okait vizsgálja, tehát azt, hogy a fiatalabb generáció miért mutatkozik 

passzívnak a választások alkalmával, és miért fordul el a pártszervezetektől. A másik kutatási 

hagyomány szerint a passzivitást vagy aktivitást a politikai környezetre adott válaszként kell 

megragadni. A politikai részvétel értelmezését azonban a digitális világ terjedésével ki kell 

tágítani, úgy, hogy az ne csak a pártok támogatását és a választásokon való részvételt foglalja 

magába, hanem a politikai aktivitás más, újabb formáit is (Zsigmond 2017: 240). Ez a folyamat 
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a főképp a fiatalok körében terjedő radikális jobboldali eszmék jelenségének kutatása során 

mutatkozott meg egyértelműen (lásd Barkóczi 2010). Egyes szerzők a radikális jobboldali 

politikai aktivitás kérdését az erre épülő szórakoztatóiparral és a megtapasztalt szenvedéllyel 

kapcsolták össze (Feischmidt–Pulay 2014), mások az online hálózatok terjedésével (Jeskó–

Bakó–Tóth 2012), míg más kutatók a fiatalok politikai szocializációját modernizációs 

kudarcként, a politikai kultúra torzulásaként magyarázzák (Sik 2016). A fiatalok politikai 

aktivitása tekintetében itt nem a választásokon való részvételükből indultam ki, hanem arra 

voltam kíváncsi, hogy az átpolitizált székely identitás és az átpolitizált székelyföldi 

hétköznapok milyen reakciókat váltanak ki belőlük, és ezeket hogyan fogalmazzák meg. 

A székely identitás politikai diskurzusai az elmúlt évtizedben erősödő, egyre hangsúlyosabban 

artikulált részei lettek a romániai magyar közéletnek. Egyéni szinten való megragadásuk 

elengedhetetlen ahhoz, hogy meg lehessen ítélni a politikai erőfeszítések és az életben tartott 

mozgalom eredményeit.  

 

3. 1. A fiatalok politikai szocializációja a korábbi felmérések tükrében 

 

A fiatalok politikai szocializációja, a felnőtt világhoz való viszonya és politikai orientációi több 

szempontból is fontos kérdésnek számít a térségben. A Magyar Tudományos Akadémia több 

munkatársának bevonásával készült GeneZYs 2015 kutatás – amelynek 2700 fős reprezentatív 

felmérése a Kárpát-medencei fiatalokra irányult140 – többek közt erre keresett választ. A 

kvalitatív és kvantitatív módszereket kombináló kutatás a fiatalok társadalmi mobilitását, 

iskolai életútját, munkaerőpiaci helyzetét, értékvilágát, szabadidő-használati mintázatait, 

etnikai és nemzeti identitásuk szerkezetét, valamint közéleti, politikai részvételét mérte (Papp 

2017). A kutatásból kiderül, hogy a 15–29 év közötti erdélyi magyar fiatalok problémái 

szociális jellegűek, leginkább az alacsony fizetéseket, a létbizonytalanságot és a kilátástalan 

jövőt jelölték meg jellemző nehézségnek. A kutatás alapján elmondható, hogy az erdélyi 

magyar fiatalokra a hagyományosabb világkép a jellemző, politikai szempontból pedig inkább 

a jobboldali értékekkel azonosulnak, habár összességében apolitikusnak mondhatók.141 

Zsigmond Csilla ennek kapcsán kiemelte, hogy az erdélyi magyar fiatalok jobboldaliságához 

hozzátartozik a saját csoport pozitív értékelése és a többségi nemzetiségűekhez való – a többi 

határon túli fiatalhoz képest – negatívabb viszonyulás. A szerző amellett érvel, hogy az etnikai 

 
140 Az adatok a Mozaik 2001-es adatokkal hasonlíthatóak össze.  
141 Az adatokat lásd: https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/sajto_prez_2016_jan_28_vegl_bo.pdf 
(letöltve 2019.01.10) 
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törésvonal fontos jellemzője az erdélyi magyar fiatalok jobboldaliságának (Zsigmond 2017: 

275), továbbá bevezeti az ifjúságcentrizmus fogalmát, amely a fiataloknak a felnőtt világgal 

szembeni lázadását ragadja meg. Ez utóbbi szerepet játszhat a politikához való 

viszonyulásukban is. Az adatok azt mutatják, hogy minél alacsonyabb az apa iskolai 

végzettsége, annál erőteljesebben mutatkozik meg az ifjúságcentrizmus, ez a lázadás pedig 

jóval erőteljesebben jelentkezik a munkanélküli fiataloknál. Az is elmondható, hogy az erdélyi 

magyar fiatalok a többi határon túli magyarhoz képest kevésbé érdeklődnek a politika iránt.142 

Az a réteg, amely élénkebben követi a közéleti folyamatokat, hangsúlyosabb hírfogyasztó, és 

hagyományos értékrendet vall magáénak, de az átlagosnál magasabb a kultúrafogyasztása is 

(lásd uő. 2017: 275). 

Ahogy a GeneZYs adatai is rámutattak, az erdélyi magyar fiatalok túlnyomó többsége számára 

a politika nem szerepel a fontos dolgok között. Egy 2013-as kérdőíves felmérés ugyanerre a 

megállapításra jutott: a család, a gazdasági viszonyok, a munkahely és a barátok állnak a 

prioritási lista elején, a politika csak a fontossági sorrend végén helyezkedik el (lásd Kiss–Barna 

2013: 37). Egy 2015-ös felmérésben pedig a prioritások közül a szerelem/boldogság, a család 

(családalapítás és -fenntartás) és a közeli barátságok voltak az első három helyen (lásd Papp 

2016). 

Ugyanebből a Kiss és Barna-féle kutatásból az is kiderült, hogy tizenkét éves távlatban egyre 

kevésbé fontos a fiatalok életében a nemzeti hovatartozás.143 Ennek azonban némileg 

ellentmond az a tény, hogy a korosztályban a hagyományőrzést és nemzeti értékeket 

hangsúlyozó szervezetek ismertsége a legnagyobb. A kutatók ugyanis arra is rákérdeztek, hogy 

milyen ifjúsági szervezeteket ismernek a 18–35 év közöttiek, ebből pedig kiderült, hogy az 

Erdélyi Ifjúsági Keresztény Egyesület után a legismertebb szervezet a radikális jobboldali 

Erdélyi Magyar Ifjak (44% ismeri). Ez a radikális jobboldali szubkultúrák helyi 

beágyazottságával magyarázható, amit az előző fejezetben elemeztem, valamint azzal, hogy a 

megkérdezett fiatalok általában a radikális fiatalokat kötik a „nemzeti ügyek” képviseletéhez és 

a „cselekvő magyarsághoz” (Zsigmond 2017: 256).  

A MOZAIK 2011 Ifjúságkutatás több szempontból is fontos a székelyföldi fiatalok társadalmi 

helyzetének és értékeinek megvilágításában (Székely 2013). Székely Tünde a kutatásban hét 

fókuszcsoportos interjút és strukturált interjúkat készített, amelyek során több fogalom 

meghatározását kérte a résztvevőktől. A fogalmak között volt például a haza, a magyar és a 

 
142 Egy ötös skálán ez csupán 1,92-es értéket ért el. 
143 Míg 2001-ben 46%-uk válaszolta azt, hogy fontos az életében a nemzet, 2013-ban már csak 28%-uk 
nyilatkozott így (Kiss–Barna 2013: 37). 
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székely kategóriák és ezek közötti különbségek, valamint az állampolgárság. Ahogy a kutatási 

beszámoló hangsúlyozza, a székelyföldi fókuszcsoportos beszélgetésekben a résztvevők a haza 

fogalmát általában Székelyfölddel azonosították, ami nemcsak földrajzi, hanem érzelmi 

kötődést is tükrözött, illetve többen asszociáltak a haza kapcsán a tágan értelmezett családra és 

a biztonságra (lásd Székely 2013: 117). A szerző elemzése a székely és a magyar kategóriák 

közötti távolságot is érintette. Az interjúk alapján a két kategória között megfeleltetést talált, és 

csak kevesebb esetben fordult elő, hogy a beszélgetés során kizárólag székelynek vallották 

magukat. Ugyanakkor többen különbséget is megfogalmaztak a két kategória között, amit a 

beszélgetés résztvevői a viselkedésben és a mentalitásban érzékeltek (uő. 2013: 121). 

 

3. 2. A fiatalok és a székely identitás 

 

A 2011 nyarán rögzített, de 2013-ban publikált eredményekhez képest a saját anyagomból 

látszik bizonyos elmozdulás Székelyföld és a székely identitás megítélésében. A 2016-ban 

rögzített beszélgetésekben a székely kategória hangsúlyosabban jelenik meg, a székely identitás 

különböző elemei – mint a katona- vagy a határvédő szerep hagyománya, a kitartás és nehéz 

körülmények között végzett munka, a közösségi szolidaritás, illetve a román állam külső 

fenyegetésével szembeni ellenállás – egyre többször artikulálódnak. Mindezeket a fiatalok 

beépítik a saját Székelyföld-képükbe, ezekből a jellemzőkből alakítják ki az ellenálló régió 

reprezentációját. 2016 júliusában és augusztusában három városban – Csíkszeredában, 

Sepsiszentgyörgyön és Gyergyószentmiklóson – készítettem fókuszcsoportos interjúkat, azok 

után, hogy 2015-tól hatályba lépett a „zászlótörvényként” elhíresült szabályozás, amely 

megtiltotta a helyi települések hivatalos épületeire és köztereire a kék-arany zászló kitűzését. 

Míg az előző kutatásokból az következik, hogy ezek a politikai döntések és a tüntetéssorozatok 

nem igazán foglalkoztatják a fiatal generációt, a kutatásomból kiderül, hogy a politikához való 

viszony ennél összetettebb. A „cselekvő magyarsághoz” és a nemzeti ügyek képviseletéhez (ld. 

Zsigmond 2017: 256) egyértelműen az idősebb generációt kötik, de önmagukra vonatkoztatva 

egy fejlődési szintnek tekintik az aktív politikai részvételt, amit majd el kell érniük a család és 

a stabil egzisztencia megteremtése után. 

A beszélgetéseket 18–26 év közötti fiatalokkal készítettem. Habár a fentebb idézett kutatások 

nem pontosan ugyanezt a korosztályt érintették, ebben az elemzésben fontosabb volt, hogy azt 

a fiatalabb réteget érjem el, amely az önálló élet kialakításának első fázisáról tud beszélni, az 

első tapasztalatokról az iskola, a munkaerőpiac és a felsőoktatás területéről, illetve a 

városaikban pár éve zajló, a székely zászló használatáért küzdő tüntetések. Ugyanakkor az 
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erdélyi fiataloknál általában ez az időszak előzi meg a családalapítást (a 2015-ös felmérésből 

kiderül, hogy a 15–29 év közöttiek 15%-a volt házas), ami a szülőktől való függetlenedéssel és 

sok esetben a székelyföldi környezetből való kiszakadással is jár (lásd Kiss–Barna 2013). Olyan 

meghatározó időszak ez, amelyben a fiatalok egyetemistákká, munkavállalókká, külföldi 

munkatapasztalatokkal gazdagodó állampolgárokká válnak, az ekkor szerzett személyes 

élmények alapozzák meg az államról, a nemzetről, az intézményekről és a saját közösségről 

kialakuló attitűdöket. Ahogy azt több kutató is hangsúlyozta, ez a „konceptualizálásnak és a 

világképek megkonstruálásának időszaka” (Szabó–Örkény 1996:161). 

A fókuszcsoportos interjúk helyszíneinek három székelyföldi várost választottam. 

Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda megyeszékhelyekként mindenképpen fontosak voltak a 

kutatás szempontjából. Sepsiszentgyörgy vezetése az elmúlt években nemcsak a székelyföldi 

kulturális főváros-projektbe invesztált sokat, de több, fiatalokat érintő projektet, önkéntes 

programokat is finanszírozott. A városvezetés fiatal korosztályt támogató hozzáállása az 

interjúkból is jól kirajzolódik. Csíkszereda vezetése alulmarad ugyan a hasonló projektekben, 

de a Sapientia Tudományegyetem működése erősíti a környékbeli fiatalok jelenlétét a városban, 

másrészt – Sepsiszentgyörgyhöz hasonlóan – 2012–2015 között ide koncentrálódott a legtöbb 

székely zászlós tüntetés. Gyergyószentmiklóst azért választottam a két másik város mellé, mert 

az Erdélyi Magyar Ifjak éves fesztiváljának helyszíneként fontos terepévé vált a székelységről, 

magyarságról, erdélyiségről folyó beszélgetéseknek, ekképp a politikai részvétel új formájának 

kialakításában is lehet szerepe. 

A 18 és 26 év közötti fiatalok kiválasztásánál ügyeltem a nemi arányokra: olyan módon 

szerveztem a beszélgetéseket, hogy a résztvevők között legalább fele-fele arányban legyenek 

nők és férfiak. Ez a sepsiszentgyörgyi és a csíkszeredai esetben úgy alakult, hogy az interjúra 

végül több lány résztvevő jött el. Így Sepsiszentgyörgyön a beszélgetésen heten (3 fiú, 4 lány), 

Csíkszeredában öten (2 fiú, 3 lány), Gyergyószentmiklóson pedig nyolcan (4 fiú, 4 lány) vettek 

részt. A nemi arányok irányítottsága azzal indokolható, hogy a nők és lányok közéleti 

szerepvállalása Székelyföldön általában az oktatás és kultúra területére koncentrálódik,144 a 

politikusok, politikai tisztséget vállalók és az adminisztratív vezetés túlnyomó többsége férfi – 

a zászló kitűzésének hullámai során és az autonómiához kapcsolódó tüntetéseken szinte 

 
144 Tágabban elemzi a nemi egyenlőtlenségek romániai munkaerőpiaci jelenségét Geambaşu Réka 2008-as 
tanulmányában (Geambaşu 2008). A témához kapcsolódva a következő honlapon a női és férfi átlagkereseteket 
szakmákra lebontva is megtekinthetjük romániai országos, megyei, székelyföldi és erdélyi bontásban is: 
http://csaladenes.egologo.ro/?p=623 (letöltve 2019.04.01) 
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kizárólag férfiak szólalnak fel. Ezért általában keveset tudunk arról, hogy a régió kialakításának 

folyamatában, a nemzeti gondolat újratermelődésében a nők hogyan vesznek részt.  

A csoportok tagjait úgy válogattam, hogy különböző életszakaszokban legyenek, és különböző 

problémákkal való szembesülésükről tudjanak beszélni: voltak olyanok, akik épp egyetemi 

tanulmányaikat folytatták, voltak, akik az egyetem befejezése után Székelyföldön vállaltak 

munkát, és olyanok is, akik frissen végzettként még nem tudták, hol folytatják majd az életüket. 

A sikertelen egyetemi felvételi utáni és az egyetem elvégzése utáni munkakeresők is 

munkanélküliekként regisztráltatták magukat, a pár év korkülönbség ellenére azonban a fiatalok 

más és más tapasztalatokkal rendelkeztek: az érettségizettek és az egyetemi diplomások 

mozgástere, szülőktől való függése sokban különbözött (ahogy ez az idézetekből is kitűnik 

majd). A sepsiszentgyörgyi beszélgetésen a lányok közül egy munkanélküli (sikertelen 

egyetemi felvételi), egy gimnazista, egy egyetemista és egy frissen végzett mérnök lány, két 

egyetemista és egy frissen végzett fiú vett részt. A csíkszeredai csoportban egy egyetemi 

felvételi előtt álló munkanélküli, egy gimnazista és egy könyvelő lány, egy családi 

vállalkozásban dolgozó és egy egyetemista fiú vett részt. A gyergyószentmiklósi csoport női 

tagjai közül egy óvónő, egy bölcsész, egy pénztáros és egy külföldön dolgozó jött el, a férfiak 

közül pedig egy mérnök, egy külföldön dolgozó, egy Magyarországon egyetemista és egy 

autószerelő vett részt. A beszélgetéseket egyedül – helyi segítséggel – szerveztem, és 

diktafonnal rögzítettem. Sepsiszentgyörgyön egy galéria tere, Csíkszeredában egy nyitás előtti 

kocsma, Gyergyószentmiklóson pedig egy helyi intézmény nagyobb tere szolgált helyszínül. 

A beszélgetések öt nagyobb blokkot foglaltak magukban, ezeket pedig egy bemelegítő 

asszociációs feladat előzte meg. A bemutatkozás után a résztvevők három-három, számukra 

fontos pozitív és negatív fogalmat írtak fel Székelyföldről. Ez a bemelegítő kérdés egy 

általánosabb keretben helyezte a beszélgetést, de már itt felmerültek az otthonossággal, 

szülőfölddel, családdal és jövőbeli tervekkel kapcsolatos kérdések. 

A második blokkban az identitás különböző rétegeit, a kulturális távolságok és közelségek 

kérdését jártuk körül. A székelyföldiséghez és a székely identitáshoz kapcsolódó értékeket, a 

többi erdélyi magyar vidék lakói közötti különbségeket, valamint a többi, Magyarországon 

kívüli regionális magyar kisebbségi csoporthoz és a Magyarországon élőkhöz való viszonyt 

bontottuk ki. A kulturális távolságokat, a kötődések szintjeit és az eltérő viszonyulásokat 

kiegészítettük a Székelyföldön belüli különbségek megbeszélésével is.  

A harmadik blokkban a személyes identitás megélésének szituációit, a családon belüli 

szocializációt, valamint a kisebbségi helyzetből fakadó nehézségeket érintettük. Ebben a 

részben alkalom nyílt a hétköznapi tapasztalatok megbeszélésére, ami során az „állammal” való 
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első találkozást jellemezték. Itt említették az egyetemre való beiratkozást, a munkanélküli 

segélyért való folyamodást, az első munkavállalást, továbbá a demokratikus 

véleménynyilvánítás különféle eseteit (tüntetés, szavazás).  

A negyedik blokk a politikai célok és a politikai cselekvés kérdését világította meg. Ebben a 

részben a székely jelképekről, de legfőképpen a székely zászlóról beszélgettünk. A 

szimbólummal való azonosulás kérdése arra is rámutatott, hogy a székelyföldi regionális ügyek 

képviseletében hogyan látják a fiatalok szerepét, az autonómiamozgalom mennyire kötődik a 

középgenerációhoz. 

Az ötödik blokk a székely zászló használatának hétköznapi formáira koncentrált: itt arra voltam 

kíváncsi, hogy a résztvevők családjában miképp alakul, kikhez köthető a zászlóhasználat. A 

regionális politikai és emlékezetpolitikai eseményeken túl mennyire használják a zászlót más 

ünnepeken vagy alkalmakkor. Ebben a blokkban is érintettük, hogy a zászlón keresztül 

érvényesülő szimbolikus politizálást mennyire látják a saját korosztályukban fontos és hasznos 

eszköznek a deklarált célok eléréséhez, illetve hogy az autonómia milyen pozitív változások 

motorja lehetne a régióban élő fiatalok számára. 

Az utolsó, hatodik blokk kérdései a fiatalok jövőre vonatkozó percepcióira, terveire irányultak. 

Itt többek között az otthonmaradást és elköltözést, a munkaerőpiaci lehetőségeket és a régió 

jövőjét vitattuk meg. A nagyobb székelyföldi városokban rögzített beszélgetések a mikro-

regionális különbségekre is rámutattak, valamint arra, hogy a helyi politikum fiatalokkal 

kialakított kapcsolata hogyan képes befolyásolni az otthonmaradást, a hazaköltözést és a 

családtervezést az adott településen. 

Az érintett kérdések közül itt négy nagyobb témát bontok ki bővebben: a fiataloknak az 

államhoz, illetve a Székelyföldhöz mint otthonhoz való viszonyulását, a feléjük irányuló 

morális elvárásokat és a politikai mozgósítás kérdését. 

 

Találkozás az állammal 

Az autonómia kérdéséhez közvetlenül, a hatalom percepciójához tágabban kapcsolódik a román 

államhoz való viszony megfogalmazása. Ez uralta a fókuszcsoportos interjúkat is: a résztvevők 

az autonómia kapcsán újra és újra a „megadják” igét használták. Ez illeszkedik a köznyelvben 

elterjedt kifejezésekhez, ahogy például „megemelik” a fizetéseket, „felemelik” a közüzemi 

díjat, „elveszik” az áramot, gázt, vizet, úgy „adják meg” az autonómiát is. Ez a szóhasználat a 

román (állami) közszolgáltatásokra és a román államhatalomra egy állandó cselekvő entitásként 

hivatkozik – az állam ad és elvesz, az állam a személyes és a közösségi létfeltételek alapja, 

egyfajta mindenütt jelen lévő, felsőbb hatalom. Az állam lehetővé teszi, gerjeszti a 
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magyarellenességet, üldözi, ellehetetleníti, nem ismeri el a székely közösséget. A 

beszélgetésekből kiderült, hogy az elképzelt hatalomnak különböző megnyilvánulási formái 

lehetnek, attól függően, hogy milyen szituációkban találkozott a beszélő az „idegen állammal” 

(vagyis románul). A hatalom különféle ellenőrző szervekben testesül meg – a prefektúrán, a 

katonaságon, az állami (nem önkormányzati) rendőrségen és a csendőrségen keresztül –, de 

összemosódik a román „nacionalistákkal” (a Noua Dreaptă radikális jobboldali mozgalommal), 

az „ultrákkal” (a brassói, bukaresti, kolozsvári futballhuligánokkal) is. Elterjedt ugyanis az a 

vélekedés, hogy a rendőrség csak azért engedi a román szélsőjobboldali csoportoknak, hogy 

felvonuljanak a székelyföldi városokban, mert valójában ugyanannak a hatalomnak a részei. 

Ezért az érdekeik is azonosak, éspedig a kisebbségi közösség megfélemlítése és hosszabb távon 

az ellehetetlenítése. A beszélgetésekben ez az állandó elnyomó entitás egy ellenséges 

Másikként jelent meg. 

A román állammal való találkozás témája a résztvevőkben sokféle, saját és családi 

környezetben elsajátított tapasztalatot és gyakorlatot hozott elő. Azok, akiknek a családja a 

kilencvenes években vállalkozott, arról számoltak be, hogy a román állami intézmények hogyan 

próbálták „megkopasztani”, „ellehetetleníteni”, „elüldözni” a családi vállalkozást. A változó, 

még kialakulatlan új jogi környezet és közigazgatási apparátus a magyar etnikumúakkal 

szembeni diszkrimináció központi aktoraként tűnt fel a történetekben. Az ellenséges 

intézmények (katonaság, rendőrség, prefektúra, tanügyminisztérium), a kiszámíthatatlan jogi 

és gazdasági közeg (változó és komplikált jogszabályok, adók), a helyi szolidaritást meggátoló 

tényezők (a szegénység és az alacsony fizetések miatti irigység) és a székely törekvésekkel 

ellenséges román nyilvánosság mind az ostromlott Székelyföld képét erősítették. A különböző 

témák kapcsán felbukkanó – egyébként már a korábbi korszakok magyar (és román) 

nacionalista diskurzusaiból egyaránt jól ismert – értelmezés kiterjedt az oktatási 

intézményekre,145 a városképre,146 de a családi vállalkozások engedélyei vagy a 

visszaszolgáltatott családi tulajdonok147 kapcsán is megjelent.  

A beszélgetésekben két fő megállapítás körvonalazódott. Egyrészt, hogy az állami intézmények 

nem a lakosság biztonságát, a közegészséget, illetve a törvények betartását segítik elő, hanem 

a székelyföldi magyar lakosság ellehetetlenítésének az eszközei, másrészt, hogy az állam által 

 
145 Például a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium restitúciójának ügyét említették, továbbá a 
gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium főépületének restaurációjával visszaállított „eredeti” állapot – 
vagyis az „angyalos” (1945 előtti) magyar címer visszakerülése – körüli botrányt.  
146 A tömbházak és az átalakított főterek mint a román uralom jelei. 
147 A beszélgetésekben három ízben is felszínre jött, hogy a restitúciós törvény elfogadása után a családok 
„lelakott” ingatlant, „letarolt” erdőket, „tisztítatlan” mezőket kaptak vissza. 



190 
 

fenntartott „román” közigazgatást átszövi a korrupció, és ez Székelyföldön szándékosan, 

irányítottan gyengíti a helyi társadalmat és gazdaságot.  

 
Cs1148: Ezek azzal foglalkoznak, úgy szereznek mellékest, hogy az itteni polgárokat fojtogassák. Ha elindítok egy 

vállalkozást, akkor az engedélyeket a helyi szervezetektől kell beszerezzem, de az ellenőrzés már a zsírosabb 

szerveké, ők szedik be a pénzt. 

Cs2149: Szerinted nem lehet boldogulni korrupció nélkül? 

Cs1: Ezeket ide küldik, figyelj, én tudom, hogy miről beszélek. Ezeket a románokat ide küldik, hogy 

fosztogassanak.  

Cs2: Kik küldik? Ne hülyéskedjél már! Itthon nincs korrupció... „székely korrupció”? 

Többen: De, korrupció van itthon! De nem mindegy, hogy azt... hogy ránk van-e az kényszerítve. 

Hogy az a magyar, aki elveszi, az... Annak itt van a gyereke. Persze senki ne lopjon, csak ezeket tényleg azért 

küldik, hogy kifosszák a helyi vállalkozókat.” 

 

A beszélgetés első blokkjában a fiatal résztvevők személyes tapasztalatai a hétköznapi 

ügyintézésre vonatkoztak. A negatív tapasztalatok felsorolása a román állam mellett a helyi 

adminisztratív személyzet felkészületlenségére, hanyagságára, képzetlenségére irányult. A 

román állam és a régió kapcsolatát érintő konkrétabb kérdések a résztvevőkben elsősorban a 

székely zászló pereit idézték fel az identitás „üldözésének”, a közösség „ellehetetlenítésének” 

példáiként. Ahogy a következő beszámolóból kirajzolódik, ezeknek a fiataloknak a 

szocializációjában egyszerre van jelen a saját otthonhoz, szülőföldhöz való ragaszkodás és a 

román államtól való félelem: 

 
Sz1150: A prefektus feljelentett engem – hát 19 éves vagyok, már lehet –, mert volt egy beszédem március 15-én. 

Most kaptam a levelet hétfőn vagy valamelyik nap, mert március 15-én, vagy akörül, mondtam egy beszédet 

valahol, ami arra buzdította a népet, hogy lázadjanak őellene. S akkor stb. stb.  

(a kérdező): Mennyi a büntetés? 

(gimnazista, 19 éves nő, Sepsiszentgyörgy): Nem büntetés, megyünk bíróságra! Tárgyalás, az én brutális román 

tudásommal. 

Sz2151: Miről szólt a beszéd? 

Sz1: Beszédet kellett mondani. Dráma osztályba járunk, ki vagyunk vezényelve ilyenkor énekelni, szavalni. Az 

osztálytársaim... mert mi végzősök vagyunk, akkor mi kell menjünk, és én most ilyen önkénteskedésben és ifjúsági 

dolgokban is aktív vagyok, én mondtam a beszédet, hogy a hatalom elnyom minket. De azt írja, hogy nemcsak 

buzdítottam, hanem tiltott jelképpel, székely zászlóval voltam fényképezve. És hogy az reklámzászló.  

 
148 Egyetemista, 21 éves férfi, Csíkszereda 
149 Könyvelő, 23 éves nő, Csíkszereda 
150 Gimnazista, 19 éves nő, Sepsiszentgyörgy 
151 Egyetemista, 23 éves férfi, Sepsiszentgyörgy 
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Sz2: Nekem is van, de még nem akartak elvinni.  

Sz1: Nekem ez a zászló nem mond semmit, engem nem érdekel és nem akarom megvédeni.” 

 

A bírósági ügy kapcsán a megszólaló attól tartott a legjobban, hogy „lelepleződik” hiányos 

romántudása, hogy végzősként nem tud egy ilyen környezetben adekvát módon 

megnyilvánulni, és nem tudja magát megvédeni. Ez a probléma a többi beszélgetésben is 

megjelent, itt lehetett leginkább megtalálni a székelyföldi fiatalok félelmeinek egyik gyökerét, 

vagyis azt, hogy a román nyelvtudás hiányossága állandósítja a hatalmi aszimmetriát, és 

kiszolgáltatottá teszi őket a hatalommal, a többségi társadalommal szemben. Ez a félelem 

ugyanakkor szégyenérzettel is párosul („hát próbálok nem túl sokat beszélni, nem akarom, hogy hallják, 

hogy a »limba dulcsé«-t152 hogyan töröm”, „tárgyalás, az én brutális román tudásommal”). Tisztában vannak 

azzal, hogy Székelyföld számukra egy biztonságos közeg, ahol a megszégyenülés veszélye 

közvetlenül nem érheti el őket („itt nem mondja senki, hogy hülye vagyok, ha nem tudok románul”, „az 

emberek nem néznek le az akcentusom miatt”). A román nyelvtudás hiánya csak időszakosan, 

szituációkhoz kötve okoz nehézségeket, az ezzel járó szégyenérzet ezekhez a helyzetekhez 

kötődően racionalizálódik. Szerintük ennek az oktatási rendszer az oka: itt leginkább az állam 

megterhelő elvárásainak problémája fogalmazódott meg, amit a kisebbségi oktatási rendszer 

szerintük nem képes kiegyensúlyozni. Továbbá azt is kiemelték, hogy a munka nyelve 

különbözik a román irodalomórákon tanult nyelvtől, ezért azt majd konkrét helyzetben kell 

elsajátítaniuk, arra nem tudnak felkészülni a helyi körülmények között. 

Az alanyok a szégyenérzet és a nyelvi kompetenciák hiánya miatt az állami intézményeket – 

még Székelyföldön is – ellenséges vagy legalábbis problémás helyekként írták le, ahol fennáll 

a „lelepleződés” és „megaláztatás” veszélye. A kolozsvári egyetemi beiratkozásban az egyik 

19 éves fiút bátyja – aki már otthonosan mozgott a román egyetemi környezetben – segítette ki 

a tanulmányi osztályhoz kapcsolódó, románul folyó ügyintézésben. A munkanélküli lányt 

édesanyja kísérte el a hivatalba, mert félt, hogy nem fogja érteni, mit kell írnia az űrlapokra 

vagy mit kérdeznek tőle a hivatal dolgozói. A jogosítványhoz szükséges ügyintézés, az 

útlevélosztály, a vállalkozói engedély kiváltása mind olyan terepei a hétköznapi életnek, 

amelyek ennek a megszégyenülésnek a veszélyeit hordozzák magukban. Ehhez az „ellenséges” 

vagy „veszélyes” világhoz képest az otthon az ismerősséget és kiszámíthatóságot jelenti, ami 

felerősíti az idegen állam–otthonos szülőföld közötti feszültséget. 

 

 
152 „Limba dulce” (rom.) magyarul „édes nyelv”. 



192 
 

Székelyföld, az otthon 

A fókuszcsoportos interjúk nagy részében a résztvevők egy idealizált Székelyföld-képet 

festettek le, egy olyan virtuális otthont, ahol megszűnik a fentebb említett szégyen, ahol a 

fiatalok önmaguk lehetnek. Ez sem mentes a konfliktusoktól, a szegénységtől, de különleges 

kultúrája, természeti adottságai megkülönböztetik Erdély többi részétől. A beszélgetésekben a 

magyar vidékek között említették még Kolozsvárt, Marosvásárhelyt, Szatmárnémetit és 

Nagyváradot is. Ezekhez képest Székelyföldet természeti és kulturális jellemzői sajátossá 

teszik, itt utaltak a természet közelségére, a hegyvidékre, illetve a hagyományos értékrendre: 

 
„itt a család az első, nincs olyan, hogy a gyerek azt csinál, amit akar. Ha apámnak visszapofáztam... tekintélye van 

itt még a szülőknek. Mi dolgoztunk gyerekként, nem voltunk tojtatva. Nem a tévé előtt nőttünk fel, hanem 

megismertük az erdőt, megismertük a körülöttünk levő hegyeket. Ismerjük a gombákat, a gyógynövényeket. Télen 

reggel 6-kor kimész fát vágni, nem kell edzőterem, nem kell stresszlevezetés, meg pszichológus” (egyetemi 

hallgató, 21 éves, férfi, Gyergyószentmiklós) 

 

„én Somlyón nőttem fel, azt az életérzést nem lehet máshol megtalálni. A levegő is más itt, Székelyföldön!” 

(Csíkszereda, 18 éves, lány, gimnazista) 

 

Az egyik 19 éves, sepsiszentgyörgyi fiú Székelyföldet a biztonsággal és a kiterjedt 

kapcsolathálóval azonosította:  

 
„Biztonság – ez a mostani időkben elég furcsa fogalom. Nekem azt jelenti, hogy én, amióta megszülettem, 

felépítettem egy kapcsolatrendszert: család, barátok… De nem csak, mivel önkénteskedtünk nagyon sokat 

Szentgyörgyön, Háromszéken, Székelyföldön, és olyan embereket ismerünk meg, akik által képesek leszünk 

elhelyezkedni bárhová, miután befejeztük az iskolát. Amit csak kigondolunk, amit csak szeretnénk, el tudunk érni 

ezáltal. Csak ezt sokan nem veszik észre, sokan nem látják meg. Ezt nem lehet az embertől elvenni!” (egyetemi 

hallgató, 20 éves, férfi, Sepsiszentgyörgy) 

Mások az otthonosságot a kiterjedt kapcsolathálón túl a helyiek viselkedésére és a régió 

kulturális sajátosságaira vonatkoztatták, ez a Székelyföld-kép kiegészíti és sokban lefedi az 

autonómiamozgalomban kialakult régió reprezentációját is. A székely társadalom 

hagyományos értékei, jellege mellett a modernizációval szembeni elszigeteltséget is 

megjeleníti: 

 
 „Elszigeteltség, tehát, hogy meg tudott őrizni egy életérzést. Ez a két hely együtt, Kovászna és Hargita. És ez 

nekem pozitív. Ahogy egy kicsit messzebb megyünk, Marosvásárhelyre vagy Kolozsvárra, mert az ismerősök 

persze ott vannak, mert elmentünk egyetemre, vagy éppen ottragadtunk egyetem után. Ez úgy kihallatszik, más a 
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beszédstílus, viselkedési normák, például a koccintások, bizonyos szófordulatok. Más, na. Ez minden kisrégiónak 

a sajátja.” (munkanélküli, 19 éves nő, Sepsiszentgyörgy) 

„Elmaradott a nyugati országokhoz képest, de úgy elmaradott, hogy az elszigetelt hegyvidék miatt megőrizte a 

hagyományait” (egyetemi hallgató, 21 éves, férfi, Gyergyószentmiklós) 

 

Morális elvárások 

A közösség vagy a helyi társadalom reprodukciója kapcsán egységes kép bontakozott ki: még 

azok a résztvevők is, akik nem vonatkoztatták saját magukra azt a fiatalokra vonatkozó morális 

kötelezettséget, hogy a máshonnan megszerzett tudást otthon kell kamatoztatni, megerősítették 

ennek az elgondolásnak az érvényességét. A konzervatív-nacionalista értékek (a hagyományok 

tisztelete, a kultúra és a közösségi érdekek védelme, a hazaszeretet) mellett a liberális értékek 

is megmutatkoztak (szabadság és egyenlőség), mindez együtt pedig egy nagyobb cél 

eléréséhez, a közösség fenntartásához segít hozzá. Míg a konzervatív értékek a közösség belső 

kohézióját teremtik meg („nem szabad elfelejteni, hogy honnan jöttél”, „a szíved mindig a székelyek fele kell 

húzzon”), a liberális értékek lehetővé teszik a fiatalok számára, hogy kibontakoztassák 

tehetségüket, és fejlesszék a régiót („ha jól végzed a munkádat, mert szereted, és a legjobb akarsz benne 

lenni, akkor azzal mindenkinek jót teszel: jót teszel a gyerekeknek, a szülőknek, a kollégáknak, és jót teszel a 

közösségnek, mert ez megerősíti a közösséget”). 

Az otthonnal, szülőfölddel vagy hazával kapcsolatos beszélgetés során újra és újra elhangzott 

a fiatalok azon kötelessége, hogy a máshol felhalmozott kulturális, gazdasági és hálózati tőkét 

a régióban kell felhasználni, így elősegítve Székelyföld modernizációját: 

 
„Szóval csak azt mondom, hogy jöjjön haza! Mert az hozzáad valamit az erős hagyományokhoz, annak 

megújításán munkálkodik, az jó a közösségnek. Most pont ez van ezzel a sajtüzemmel, hogy a faszi elment 

Hollandiába, kitanulta a szakmát, és megújítja a helyi sajtkészítést, felrázza a begyepesedett vetélytársakat is.” 

(kezdő óvónő, 23, nő, Gyergyószentmiklós) 

 

„Tisztelem az elkötelezettségedet, de ez is személyfüggő. Én egy kóbormacska típus vagyok, nem tudok itthon 

maradni. Én még nem tudom, hogy hol szeretnék élni, de tetszik, ha azt hallom a generációmon belüliektől, hogy 

haza akarnak jönni.” (munkanélküli, 19 éves nő, Sepsiszentgyörgy) 

 

A fiatalok úgy határozzák meg önmagukat, mint akik átmeneti állapotban vannak (ld. Sólyom 

2018). Az összetettebb politikai és társadalmi kérdésekben nem nyilvánítanak egyértelmű 

véleményt, arra hivatkozva, hogy ezeket még nem látják át, nem az ő feladatuk megoldani („én 

ezt még nem tudom”, „a tüntetéseken főleg idősebbek vannak”, „a szüleink generációja tudna változtatni”). Több 

szerző azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy minél aktívabbak a fiatalok különböző civil 
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tevékenységekben, annál valószínűbb, hogy aktivitásuk a politikai részvételben is magasabb 

lesz (Sólyom 2018: 222). A fiatalok közül azok, akik aktívak voltak valamilyen civil 

szervezetben, önkéntes munkában vagy diákszervezetekben, tájékozottabbak voltak a politikai 

szervezetek terén is, volt véleményük a romániai választási rendszerről, és a városuk működését 

is jobban ismerték. A sepsiszentgyörgyi beszélgetés ebből a szempontból eltért a többitől: a 

résztvevők mindegyike tagja volt valamilyen szervezetnek, követték a város projektjeit, részt 

vettek az önkormányzat pályázatain. Hangsúlyozták, hogy fontos a fiatalok részvétele úgy a 

szervezetekben, mint a városvezetésben, mert így a politikai és a közigazgatási kérdéseket is 

átlátják. Saját korosztályuk politikai aktivitását felkészülési fázisként értelmezték, amely 

megelőzi a politikai nemzedékváltást („nekünk azon kell ügyködni, hogy jobbak és tájékozottabbak 

legyünk”, „idővel nekünk kell átvennünk ezeket a feladatokat”). Ehhez a régión kívüli kapcsolathálók 

kiépítését és innováció, tudás megszerzését látták szükségesnek. Ugyanakkor mindhárom 

csoportbeszélgetésben felmerült, hogy a generációváltásnak szemléletváltással is kell járnia 

úgy a hétköznapi emberek mentalitásában, mint az intézmények esetében, ami majd lehetővé 

teszi a térség fellendülését és modernizációját. Mivel az előző, 1989 előtt szocializálódott 

nemzedék „begyepesedett”, „betokosodott” nézetei és gyakorlatai, illetve a politikusok 

„nacionalizmusa” gátolja vagy lassítja a régió fejlődését, az ő pozíciójukat idővel át kell vennie 

a jól képzett munkaerőnek és a nyugati szemléletű fiataloknak: 

 
 „A kolozsvári egyetemre Székelyföldnek szüksége van, szüksége van olyan kvalitásokra, ami máshonnan is jön, 

mert hogyha folyamatosan betokosodott emberek veszik át a közéleti személyiségek szerepét, akkor ott leszünk, 

hogy 20–30 év múlva is a kommunista korszakból táplálkozunk. Tudást megszerezni mesterfokon, Kolozsváron, 

az Európai Ifjúsági Fővárosban, majd hazajönni!” (egyetemi hallgató, 20 éves, férfi, Sepsiszentgyörgy). 

„Azzal van baj, hogy itt a begyepesedett emberek, akik már akkor unatkoztak, amikor megszülettek, na, ők tartanak 

ki. És egy-két jó kezdeményezésen kívül csak ők maradnak itt. Bemész a postára, bemész a boltba, kifizetnéd az 

Orange-számládat, annyi unott emberrel találkozol! Mintha még mindig kommunizmus lenne, és csak el kellene 

tölteni az időt a gyárba’ az ingyenéléssel. Ezen kell nekünk változtatni! Nekem már az idő pénz, amennyit 

unatkozok, annyi a bevételkiesés” (családi vállalkozó, 24 éves, férfi, Csíkszereda) 

 

„Baj van a politikusokkal és a néppel is. A nép a kommunizmusban leszokott a munkáról, a politikusok pedig 

rászoktak a nacionalista beszédre. Így a magyarok, úgy a magyarok, a nép meg követi őket – ezek meg röhögnek 

rajtuk a bársonyszékükből.” (egyetemi hallgató, 21 éves, férfi, Gyergyószentmiklós). 

 

Politikai mozgósítás 

A fókuszcsoport résztvevői számára az autonómiamozgalomhoz kapcsolódó tüntetések voltak 

az egyetlen helyi tömegrendezvények, amiket személyesen megtapasztaltak. A tüntetések, 
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zászlós felvonulások és a lakosság zászlóhasználata azonban ambivalens megítélés alá esett. 

Abban mindhárom helyszínen a legtöbben egyetértettek, hogy a román állam és a régió 

viszonya nem kiegyensúlyozott, és a politikai szándékok divergálnak: 

 
„Szubjektivitás ezt mondani, de egyszerűen, ami itt folyik, Székelyföldnek az negatívum, Bukarest annyi akciót 

indít, ami arra szolgál, hogy itt ne élhessenek nyugodtan a székelyek! (munkanélküli, 23 éves férfi, Csíkszereda) 

Azért a székely atyafiak is megérik a pénzt! (gimnazista, 19 éves lány, Csíkszereda) 

Többen: Meg, meg! 

De hát Bukarest el akar tüntetni minket, szerintem ez evidens. Ha van zászló, azétt’, ha nincs zászló, azétt’! 

(munkanélküli, 23 éves férfi, Csíkszereda)” 

 

A sepsiszentgyörgyi csoportban is hangsúlyozták a tagok, hogy a magyar nacionalizmustól 

elhatárolódnak, de a román nemzetállami ideológiát is elutasítják: 

 
„Konfliktuskeltés van. Természetesen megvan ez, hogy a románok el akarnak nyomni, de azért itt is van egy ilyen 

negatív emancipáció a románokkal szemben. Ugyanúgy, ahogy mi tapasztaljuk, ha elhagyjuk a mi kis elszigetelt 

világunkat, Székelyföldet, az a pár magyar megye. Ugyanúgy... 

Negatívként odaírtam még, hogy túlzott nacionalizmus. Mekkora biznisz lenne egy székely zászlós WC-papír, 

hogy kitörölhesd a nemzeti öntudattal. (munkanélküli, 19 éves nő, Sepsiszentgyörgy) 

Legjobb példa a Csíki sör a nacionalizmusra. Csak azért isszák sokan, mert székely sör, s mert Heineken az 

ellenség... (egyetemi hallgató, 20 éves, férfi, Sepsiszentgyörgy) 

És rossz! Azért fel van vizezve rendesen. (munkanélküli, 19 éves nő, Sepsiszentgyörgy)” 

 

A fiatalok érzékelik a helyi politika mozgósító törekvéseit, amelyek időszakosan vagy kiemelt 

ügyekre fókuszáltan őket is aktivizálják (nagyobb ünnepek, ünnepi műsorok fellépőiként, 

szervezőiként), ugyanakkor pedig elhatárolódnak a régióban zajló politikai trendektől, amelyek 

szerintük felerősítik az etnikai határokat, és konfliktusokat generálhatnak. Politikai aktivitásuk 

legtöbb esetben nem látványos, ritkán járnak ki tüntetésekre, azonban elkötelezettek a régió 

fejlesztése és kulturális jellegének megőrzése mellett. A székely zászló – ahogy a fentebb 

említett nyilvános szavalást és zászlós fotózást követő bírósági ügy is mutatja – nem olyan 

szimbólumként van jelen a fiatalok életében, mint amely őket is képviseli. Az értelmezés, 

miszerint a zászlóért vállalt konfliktus a politikai vezetők manipulációjának eredménye, 

elterjedt a fiatalok között („konfliktuskeltés van”, „túlzott nacionalizmus”), ez mégsem jelenti azt, hogy 

a területi autonómia intézményesülését ne támogatnák. Az ellentmondás, hogy többé-kevésbé 

támogatják a közösségi jogok elismertetését és a régió modernizációját, azonban elhatárolódnak 
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attól a módtól, ahogy ezek a célok a nyilvánosságban megjelennek, egyfajta elidegenedésre utal 

a politikai elittől. 

A politikai elittel szembeni kritikák végigkísérték a beszélgetéseket. Egyesek az 

inkompetenciát, mások a korrupciót, megint mások a román politikai elitbe való beágyazódást 

emelték ki. A legtöbben úgy látták az autonomista politikai vezetőket, mint akik csak használják 

a tömegeket a politikai mozgósításban, önmagukat pedig a tömegen keresztül legitimálják („a 

politikusoknak a székelyek csak pajzs, megvédik magukat, a háttérben meg megkötik a román politikusokkal az 

alkukat”, „összecsődítik a tömeget, és az élére állnak, de máskor nem is foglalkoznak a helyiek ügyes-bajos 

dolgaival”, „március 10-én sem Izsák Balázst cseszegették a zsandarmok153, hanem azokat a fiatalokat, akik 

hangosan követelték a jogokat”). A magyar politikai elit szerintük a konfliktusok és ellenségesség 

gerjesztésén keresztül ellehetetleníti a hétköznapi emberek békés együttélését, illetve nem a 

számukra jelentős problémákkal foglalkozik. Ehelyett „bujtogató”, „nacionalista” beszédeket 

tartanak, amikkel az idősebb generáció tud azonosulni. A zászló körüli botrányokat a helyi 

politikusok felelőtlenségeként, illetve a párbeszéd fenntartásának kudarcaként érzékelték. A 

zászló terjesztésének hullámait és a folyamatos mozgósítást az egyik beszélő a kommunikáció 

hiányának tudta be, annak, hogy az elitek elbeszélnek egymás mellett, egymásra reagálnak, és 

figyelmen kívül hagyják a helyiek problémáit. Szerinte, ha a többségi társadalomhoz hiteles 

információk jutnának el a székelyföldi problémákról, akkor nem lenne szükség a „nacionalista 

uszításra”, mert akkor támogatnák a területi autonómiát: 

 
 „A másik negatívum a csordaszellem, amit én Székelyföldön nagyon erősnek érzek. És a kommunikáció hiánya, 

nagyon sokszor elbeszélünk egymás mellett. Úgy politikában és közember, politikusok egymás között... március 

15-étől, az ünnepélyektől elkezdve, úgy a román, mint a magyar politikusokon át... Volt megint március 15-én egy 

szép beszéd, aminek éppen semmi köze nem volt ahhoz, ami itt van. Nacionalista, lázongó! A tömegben az adott 

politikusnak igazából nem kellett volna beszédet mondani, s mondott, s forradalmi hangulat volt, úgyhogy a nép 

elkezdett fújjogni és kifújjogták. S mindenki elbeszél egymás mellett, hogy mit kéne csinálni...” (munkanélküli, 

19 éves nő, Sepsiszentgyörgy) 

 

A politikusokkal szemben az is megfogalmazódott, hogy az általuk hangoztatott jelszavak és a 

viselkedésük vagy döntéseik nincsenek összhangban. Másrészt megnyilvánulásaikban ugyan 

hivatkoznak az identitás fontosságára, de ezek csak üres frázisok maradnak, mivel eltávolodtak 

a helyiek életmódjától, értékeitől:  

 

 
153 Csendőrök (a román jandarm, csendőr szóból). 
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„Vannak olyan nagyszájú politikusok, akik nem is értik, hogy minekünk mi a székely, meg mi az, hogy tudjuk, 

hogy otthon vagyunk. Ők csak mondják, hogy identitás, szülőföld, aztán a bukaresti bársonyszékért a szülőföld fel 

van adva. Az ő gyerekük már a bukaresti elitiskolába jár, angolul és románul beszél. A Jánosból John meg Ionuț 

lesz.” (munkanélküli, 23 éves férfi, Csíkszereda) 

 

A romániai politikai folyamatokkal kapcsolatban a fiatalok nem optimisták, szerintük nem 

fejlődik a többségi–kisebbségi viszony, sem pedig a Románia és a régió közötti kapcsolat, mert 

a politikai elit az etnikai ellentétek fenntartásában érdekelt. A fiatalok azt is érzékelték, hogy 

az autonómia kérdése etnopolitikai alapon fogalmazódik meg, amit egyértelműen támogat a 

helyi középkorú generáció, de ez és a zászló kitűzésének hullámai szerintük nem a törekvések 

megvalósulása felé mutat. Az etnopolitikai alapon megfogalmazott követeléseket ugyanakkor 

egyszerre érzékelik jogos, a közösség jövőjére vonatkozó, megkerülhetetlen felvetéseknek, és 

minősítik konfliktuskeltésnek, a kisebbség és többség békés együttélését veszélyeztető 

nacionalizmusnak. Hasonlóan ambivalens a viszony a nyilvános megemlékezésekkel szemben 

is: a közösségi események fontosságát hangsúlyozzák ugyan, mégsem vesznek rajtuk részt, 

csak olyan esetben, amikor azt megszervezi számukra az intézményük.  

A fiatalok számára a nyelvi aszimmetria (ld. Brubaker et al. 2006: 278–280) a régión kívüli 

szituációkhoz vagy a román állam intézményeihez kapcsolódik. A nyelvi kompetenciák, vagyis 

a román nyelvű szituációk problematikussága és a helyi politikai diskurzusok hatnak ugyan a 

székely identitás személyes megfogalmazására, de a fiatalok számára az identitás megmutatása 

nem feltétlenül fonódik össze a helyi politika támogatásával. Az etnopolitikai kérdések tehát 

foglalkoztatják a fiatalokat, de a rájuk adott kortárs politikai válaszokkal szemben 

ambivalensek. Ez még olyan esetekben is tetten érhető, amikor a hétköznapi tapasztalatok 

látszólag alátámasztják a helyi magyar politikai diskurzusok jogosságát: 

 
Én a kemény 19 évem alatt soha nem tapasztaltam olyan félelmet, hogy kéne féljek azért, mert magyar vagyok. 

Csak akkor. Jöttünk haza Brassóból, volt velünk egy tárgy, mert csináltunk egy makettet, és rajta volt a székely 

zászló. Voltunk egy ilyen... angol képzés volt. Mi székelyként mentünk. Úgyhogy székely zászlós makettet 

csináltunk. A képzés a kulturális sokszínűségről szólt, be kellett mindenki mutassa, hogy honnan jött. És mi a 

makettra a székely zászlót tettük. Jöttünk haza vonattal és egy csapat román fiatal egy az egybe’ belénk kötött, 

hogy hogyha nem takarjuk el azt a székely zászlót, akkor ez lesz, az lesz, amaz lesz. Addig-addig, hogy nem 

akartunk konfliktust, betettük egy szemetes zacskóba. Vihogtak, hogy az oda való, a szemétbe. Aztán nem lett 

semmi. (gimnazista, 19 éves nő, Sepsiszentgyörgy) 

 

A történet nemcsak a megfélemlítés miatt, hanem az identitással való azonosítás szempontjából 

is tanulságos: a „mi székelyként mentünk” kifejezés arra utal, hogy már a projekt vagy a képzés 
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is ezt az „identitást” várta el. A képzések között olyan nemzetközi projekteket soroltak fel, 

amelyek az európai társadalmak sokszínűségét és a toleranciát hirdetik. A projekt-szituációnak 

azonban ellentmond a vonaton megtapasztalt konfliktus, amikor a személyes és a kívülről is 

elvárt identitás személyközi incidenst vont maga után. A fiatalok azt is hangsúlyozták, hogy 

meg kell tanulni a székely identitást elfogadó és elutasító szituációk között különbséget tenni, 

hogy melyek azok a helyzetek, amikor a székely identitás megmutatása támogatott vagy elvárt, 

és melyek azok, amikor ezt el kell rejteni. Az identitás és az állampolgárság megfeleltetésének 

ellentmondásosságaira több kényelmetlen esetet is felsoroltak a résztvevők, főleg olyanokat, 

amikor egyértelműen „románként” vagy „magyarként” kellett részt venniük adott 

helyzetekben.  

A kényelmetlen helyzetek között olyan eseteket említettek, amikor az állampolgárság alapján 

definiált identitást várták el tőlük. Erre a tapasztalatra többféle választ adtak: volt, aki arról 

számolt be, hogy újra és újra szükségesnek érezte, hogy elmesélje a régió történeti és társadalmi 

sajátosságait, volt, aki kategorikusan visszautasította a román nemzettel való azonosítást, egy 

gyergyószentmiklósi nő pedig szégyenként élte meg, hogy az identitásra vonatkozó elvárásnak 

nem felelt meg: 

 
„mondták az országnevet, hogy álljanak jobbra a résztvevők, és én nem mozdultam, pedig Románia. És akkor 

szóltak, hogy mondjam a nevem. Pedig angolul mindig könnyebb. Úgy éreztem a talpam alatt kinyílik a föld 

annyira restellettem, hogy én nem tudom, hova kell állani. Mint a belga a viccben, hova álljon, s olyan lettem én 

is, székely-belga.” 

 

Az identitás kérdésének összetettségét a szereplők szituációkba ágyazva ragadták meg. 

Mindenkinek eszébe jutottak olyan esetek, amikor az azonosítás vagy az azonosulás nem a 

külső elvárásnak megfelelően történt. A fiatalok tapasztalata szerint a székely identitáspolitikai 

beszéd ezekre a helyzetekre nem tud érdemben reagálni:  
 

„van zászlótartónk, ki van tűzve a zászló, de elgondolkodtam, hogy ezt hogy magyaráznám meg egy románnak, 

aki erre jár, hogy nem tudnám azt mondani, hogy né’ de szép ez a zászlótartó, a motívumok, rajta a kovácsolás, 

mert nem tudom, hogy mondják a zászlótartónak. Azt tudom, hogy a zászló minket képvisel, de nem tudom 

elmondani a románnak, hogy ez miért van így. És a politikusok sem tudják elmondani, ez a nagy baj.” 

(Magyarországon dolgozó, 23 éves férfi, Gyergyószentmiklós) 

 

A projekt során készített, zászlóval ellátott makett egyértelműen jelezte, hogy a zászló, a régió 

és a helyi identitás a származási hely egységes reprezentációjának része. Az általam szervezett 
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három beszélgetés során azonban a húsz résztvevő közül mindössze két fiatal mondta, hogy az 

otthont vagy a hazaszeretetet a székely zászlóhoz társítja. A többség számára a zászló magától 

értetődően jelen van a székelyföldi közterekben, mert Székelyföldet jelképezi, de ez elvont 

szimbólum marad: „ha nem tüntetnének vele, akkor lóghatna nyugodtan, a románoknak fel sem tűnne”. Egy 

másik megjegyzés pedig felidézte azt, ami több helyi politikussal készült interjúban is 

megfogalmazódott: „a román hatalom csinált a zászlóból székely szimbólumot azzal, hogy tiltotta”.  

A zászlóhasználatra irányuló tüntetéseket a szüleik generációjára vonatkoztatták az alanyok: 
 

„Anyukáméknak van, és kijárnak tüntetni, mert hisznek benne, hogy jobb lesz, ha majd nem büntetik meg őket, és 

ha nem vegzálja a hatalom őket többet. De szerintem, ha nem a zászlóval, akkor majd valami mással vegzálja.” 

(mérnök, 25 éves férfi, Gyergyószentmiklós) 

 

„Nem érnek el vele semmit, a zászlóval nem tudják rákényszeríteni a politikát, hogy változtasson Románián.” 

(munkanélküli, 23 éves férfi, Csíkszereda) 

 

Munkanélküli, 19 éves nő és egy egyetemi hallgató, 20 éves, férfi:  

„-Én nem szeretem a zászlókat, a Szigeten is idegesít, amikor zászlóval mennek bulizni. Nekem az nacionalista 

dolog. 

-De neked a székely zászló is nacionalista? 

-Nem is a zászló, hanem amit körülötte fújnak. A zászlót ki kell tenni, ott a helye, hogy ki legyen téve, de ne 

kelljen állandóan ezzel vonulni. 

-De hát azért kell vonulni, hogy ki legyen téve. 

-Persze, melyik volt hamarabb, a tyúk vagy a tojás. Ki kell tenni, aztán kész, foglalkozzunk a fiatalokkal, meg 

hogy kellene több lehetőség azoknak, akik hazajönnek egyetem után.” 

 

Fenyegetett identitás, veszélyeztetett otthonosság 

Összegezve a fókuszcsoportos interjúk tanulságát, a résztvevők Székelyföldet az otthonosság 

és ismerősség mentén definiálták, olyan térségként, mint amit a romániai román és a 

magyarországi, illetve a többi erdélyi magyar világtól való távolság határoz meg. Olyan sajátos 

régióról beszéltek, amely a térben (a sajátos táj által) és a helyi gyakorlatok (a viselkedés, az 

emberek beszéde, a humor, az emberek közötti kapcsolatok) révén elkülönül a többitől, akár 

még az etnikai szempontból hasonló vidékektől is. A régió és a román nemzetállam viszonyát 

kiegyensúlyozatlannak, sőt konfliktusosnak érzékelték, számukra egyértelmű volt, hogy a 

román állam ellehetetleníti a térség elismeréspolitikai törekvéseit, sőt akár magát a közösség 

reprodukcióját is. Ez a szembenállás konszenzuális ténynek számított közöttük, amelyet 

egyértelműnek, magától értetődőnek tekintettek, és ebben nemcsak a politikai diskurzusok, 

hanem a politikai szocializációjuk is megerősítette őket. 
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A régió legnagyobb problémáját ennek ellenére abban látták, hogy a magyar és a román 

politikai elitek nem törekednek konszenzusra a térség jövőjét illetően, és nem támogatják a 

modernizációt. Szerintük az elitek érdekeltek a konfliktusok és a nacionalizmus gerjesztésében, 

ezt az elképzelést pedig a székely zászló elterjedésére és használatára is rávetítik: ha a 

székelyföldi településeken hétköznapi módon használnák a zászlót, akkor az állami szervek 

nem látnának benne veszélyt, és nem akarnák megakadályozni a kitűzését. A saját otthon és a 

kívülállóság megtapasztalását többen vegyes érzésekkel, a büszkeség és a szégyen átélésével 

azonosították. A helyi értékeket hangsúlyozták ugyan, de azt, hogy a román társadalmat és a 

román nyelvet nem ismerik elég behatóan, szégyellték. 

A három fókuszcsoportos interjú között azonban voltak fontos, a helyszínek különbözőségéből 

is fakadó eltérések: a sepsiszentgyörgyi csoport kapcsán lehetett érzékelni leginkább azt, hogy 

a résztvevők szerint a fiataloknak meg kell tanulniuk politizálni, részt kell venniük azokban a 

döntésekben, amelyek meghatározzák a régió jövőjét. Esetükben a közügyekkel kapcsolatban 

tájékozottságot, nyitottságot lehetett tapasztalni, ezért sokszor lényegre törőbben fogalmazták 

meg kritikáikat is. A passzivitás és az általánosságok ismétlése leginkább a csíkszeredai 

csoportot jellemezte. Ott fogalmazódott meg leghangsúlyosabban, hogy a hétköznapi emberek 

és az elit között törésvonal húzódik: az átlagember véleménye nem éri el a politikai elitek 

ingerküszöbét, a hétköznapi emberek nem tudnak változásokat elérni, és kizárólag saját 

magukra és a családjukra (kapcsolathálójukra) számíthatnak. A harmadik, gyergyószentmiklósi 

csoportban pedig a felnőttek világa és a fiatalok világa közötti választóvonal hangsúlyozása 

volt szembetűnő. A helyi politikához, autonómiatörekvésekhez és a zászló használatához a 

gyergyószentmiklósi fiatalok passzív támogatással fordultak, azt a felnőttek világához kötötték.  

A politikában való aktív részvétel vagy a passzivitás, illetve az ifjúságcentrizmus (ld. Zsigmond 

2017) két szempontból nyilvánult meg a beszélgetésekben. Egyrészt az aktivitáshoz a politikai 

diskurzusokban egy elvárás tapadt, például hogy a fiatal generációnak is ki kell vennie a részét 

a mozgalomépítésből, különböző módon támogatnia kell a regionális törekvéseket – többek 

között úgy, hogy az egyetemi tanulmányok után a régióban kell családot alapítania, és a helyi 

termékeket kell vásárolnia. Ezeknek az elvárásoknak, ahogy azt fentebb bemutattam, ez a 

nemzedék csak részben tud megfelelni, egyrészt azért, mert az egyetemi éveit általában 

interetnikus vagy külföldi helyszíneken tölti, másrészt azért, mert eltávolodik ezektől a régiót 

érintő hétköznapi etnopolitikai kérdésektől. Ezért a fiatalok nem tudnak teljesen azonosulni a 

helyi politikai mozgalommal, amit a nemzeti aktivisták a passzivitásukkal magyaráznak. Olyan 

esetekben, amikor a helyi vezetők törekednek a fiatalok megszólítására és részvételükre – 
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például Sepsiszentgyörgyön – a politikai és közéleti tájékozottság nőtt, a passzivitás pedig 

csökkent.  

Az aktív részvétel alatt a nemzeti aktivisták a politizálás olyan formáit értik, amelyek általában 

az ő munkájukat, céljaikat segítik elő, és amelyek az ő ellenőrzésük alatt valósulnak meg. Ezt 

a paternalista viszonyt azonban nem mindenki tudja elfogadni. A fiatalok azokat a 

lehetőségeket keresik, amikor saját generációjukhoz tartozókkal találkozhatnak, közös 

projekteken dolgozhatnak, amik a székelyföldi vállalkozásban és munkalehetőségekben segítik 

őket. Politikai szocializációjukat, közéleti témák iránti érzékenységüket azonban a székelyföldi 

regionális politika, a romániai magyar kisebbségi pozíció és a határon túli magyar diskurzus 

keresztmetszete határozza meg. Tehát számukra a nemzeti keret és a morális beszédmód, 

amellyel az otthonuk és a saját pozíciójuk, illetve feladatuk kapcsán találkoznak, megszokottá, 

egyértelművé vált. 

Ez a távolság, amely a saját generációhoz fűződő viszony és a regionális politikai fókuszok 

között húzódik, magyarázza az ifjúságcentrizmus elemeinek megjelenését a beszélgetésekben. 

Az ifjúságcentrizmus a felnőtt világgal való szembeszegülést, a generációs törésvonalat, a 

felnőtt világ intézményeihez való viszonyt ragadja meg (ld Zsigmond 2017: 242), amely a 

csoportokban nem jelenik meg egyértelműen, például lázadás formájában. A fiatalok igénylik 

a közügyeket érintő döntésekben való részvételt, és a felnőtt világ intézményeit154 sem utasítják 

el, hanem sokszor a nyelvi kompetenciáik miatt próbálják meg őket el- vagy kikerülni. A 

kérdést az autonómiamozgalomra vonatkoztatva az rajzolódik ki, hogy vezetőinek attitűdje és 

a mozgalom felépítésének paternalista jellege sem kedvez a fiatalok részvételének. Ugyanakkor 

téves azt feltételezni, hogy le akarnának mondani a politikai részvételről, elutasítanák a felnőtt 

világ értékrendjét, vagy az ellen lázadnának. Inkább abban bíznak, hogy egy esetleges 

nemzedékváltással a fiatalok ötletei, életmódjukból fakadó értékei is teret nyerhetnek a 

nyilvánosságban, ami elősegítheti Székelyföld fejlődését. 

A szülőföldhöz vagy otthonhoz fűződő viszony, a regionális identitás és a zászlóval való 

azonosulás megfogalmazására a fiatalok általában nemzeti keretet használnak, hasonlóan a 

politikai diskurzusokhoz. Ennek fontos részét képezi az a morális beszédmód, amely kiemeli 

az ő felelősségüket, feladatukat a régió jövőjét illetően – ezt a beszélgetés során két csoport is 

felhozta, az abban résztvevők többsége pedig azonosult is vele. A közösség kulturális 

reprodukciójának kérdése, valamint a társadalmi csoportok helye és szerepe a térség 

társadalmában jól visszatükrözi a domináns Székelyföld-reprezentációkat.  

 
154 A román nyelvtudás hiánya miatt ez általában a helyi, regionális intézményeket foglalja magába. 
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4. A nemzeti ideológia a hétköznapokban és a privát szférában 

 

Ebben az alfejezetben olyan eseteket tekintek át, amelyek rámutatnak a „forró” és a „banális” 

nacionalizmus hétköznapi újratermelődésére, valamint arra, hogy a hétköznapi emberek hogyan 

tapasztalják meg a zászlón keresztül a székelységüket mint politikai kategóriát és mint saját 

identitást. A székely zászló használatáért szervezett tüntetéseket és a zászlók elterjedését a 

többségi társadalom, az illetékes hatóságok és az autonómia iránt elkötelezett egyének teljesen 

más perspektívából látták és élték meg. Ahogy az eddigiekből is kiderült, a régió elismeréséért 

fogytatott szimbolikus és intézményes harcok nem képesek fenntartani a közvélemény állandó 

figyelmét még helyi szinten sem, illetve csak időszakos mozgósításra képesek. Ezért a 

következőkben arra is kitérek, hogy a mozgósítás egyes esetekben miért járhatott sikerrel, 

máskor pedig miért ütközött közönybe és közömbösségbe. A „forró nacionalizmus” időszakait 

ebben a részben úgy határozom meg, mint az autonómiamozgalom iránti lelkes elköteleződés 

eseteit. Ilyenkor jellemzően több, egymást követő tüntetés szerveződött szerte Székelyföldön, 

amelyeken nagyobb tömegek vettek részt. A „banális nacionalizmus” időszakaiban viszont a 

politikai törekvések nem mozgattak meg sok, lelkes embert. Ezekkel párhuzamosan a zászló 

kapcsán nemcsak az figyelhető meg, amit Billig a heves zászlólengetés, illetve az észrevétlenül 

lógó zászló ellentéteként határoz meg, hanem a lobogó domesztikációja is. Vagyis az a 

folyamat, ahogy a jelkép beépül az emberek magánéleténbe, fokozatosan annak szerves részévé 

válva. Ebben a folyamatban a zászlóhasználat két módját különböztethetjük meg: a családi 

ünnepek és a hétköznapok gyakorlatait. A privát zászlóhasználatot azért sorolom a banális 

nacionalizmus időszakaihoz, mert a zászló ugyan ezekben az esetekben is különleges 

alkalmakhoz kapcsolódik, ám explicit politikai jellege háttérbe szorul. 

  

4. 1. A zászló elfogadtatása 

 

Bár a kék-arany székely zászló használatát a „kitalált hagyomány” iskolapéldájának 

tekinthetjük, mégsem mondhatjuk, hogy előzmények nélküli lenne. Ha az 1989 utáni időszakot 

nézzük, úgy a nagyobb vallási, mint az iskolai ünnepeken a különböző települések eseményein 

rendre megjelentek különféle zászlók. Ezek általában az adott közösség (templom, iskola, falu) 

jelképei vagy a (címeres) magyar zászlók lobogók voltak. Az 1990 eleji marosvásárhelyi 

gyertyás-könyves felvonulás (lásd Novák–Márton 2012) közismert képein a magyar könyvek 

és táblák mellett a tömegben román zászlókkal is tüntettek – több közülük az emblematikus, 
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középen lyukas „forradalmi lobogó” volt –, a március 15-i ünnepségeken pedig már 1990-ben 

megjelentek több székelyföldi helyszínen a magyar nemzeti színek is (Forró 2014: 273, Tóth-

Bartos 2014: 374). A magyar nemzeti jelképek nyilvános használata azonban kezdettől fogva 

konfliktusokhoz vezetett a román nemzetállammal (Forró 2014: 273), és noha a helyzetet 

bizonyos mértékig rendezte az RMDSZ nyomására 2002-ben módosított szabályozás155, 

hamarosan kiderült, hogy ez csak átmeneti megoldás volt. 

A nemzeti jelképek használatának egyik fontos helyszínévé a csíksomlyói búcsú vált, ahol jól 

követhető az egyes jelképek felbukkanása és terjedése is. A rendszerváltás óta eltelt 

évtizedekben a régió legnagyobb hagyományos, az államszocializmusban ellenkulturális 

jelleget öltő ünnepén a kilencvenes évek végére tűntek fel a magyar zászlók, tömegesebb 

használatuk a nyeregben tartott főmiséről készült fotókon látszik először. Noha a katolikus 

búcsú idővel tömegessé és egyre „egyetemesebbé” vált, megtartotta autentikus jellegét, 

legalábbis ami a körmenet rendjét és a főmise dramaturgiáját illeti. A körmenetet 

hagyományosan a gyergyóalfalusi keresztalja vezeti. A keresztalját – vagyis az adott templom 

zarándokcsoportját – vezető személlyel készült interjúban rákérdeztem, hogy az elmúlt 

évtizedekben a búcsún hogyan változott a zászlóhasználat. A középkorú képzőművésszel, 

tanárral folytatott beszélgetésből kiderült, hogy a templomi zászlók és a székely ruha mellett a 

kilencvenes években még a nemzeti szalagoknak volt jelentőségük. Ezek legtöbbször 

koszorúkra csavarva, kevésbé hivalkodó, majdnem láthatatlan jelekként mutatták a zarándoklat 

erősödő nemzeti jellegét.  

A zarándoklat és a liturgia a hívők mellett egyre nagyobb számban vonzotta a nacionalista 

szubkultúrák, jobboldali politikai hálózatok tagjait, ezért a búcsú szimbolikus reprezentációja 

is egyre inkább nemzeti jelleget öltött. A székely zászló megjelenését a búcsún az 

interjúalanyom 2007-2008-ra tette, és elmesélte elterjedésének első mozzanatait. A Székely 

Nemzeti Tanács hívei az elfogadott zászlót több nemzeti vagy közösségi eseményen próbálták 

meg bemutatni a helyieknek és terjeszteni. A székely székek közötti összefogás jelképének 

szánt zászló azonban még hosszú ideig „idegen” maradt a zarándokok számára is. A csíkszéki 

és gyergyószéki zarándokok inkább saját zászlóikat részesítették előnyben – pedig ők már a 

hetvenes évektől a vörös-fekete lobogót is használták a nagyobb közösségi eseményeken:  

 
„A székely zászló a kommunista időben itt nálunk, Gyergyóban s Csíkban, s nem tudom Háromszéken igen-e, 

egyesek szerint nem, a Ceaușescu-időben csináltuk ebből a szőttesből, a rokolya színéből. Mert a magyar zászlót 

 
155 Ld. a román közlönyt: Monitorul Oficial 2002/179. 
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nem lehetett használni, mert elvittek a szekusok. De ünnepekkor szükségünk volt egy saját zászlóra, amire nem 

tudták azt mondani, hogy idegen ország zászlója. (...)” (F13) 

 

’89 után a magyar és a piros-fekete vált elfogadottá, a kék-arany ehhez képest újdonságnak, 

szokatlannak és idegennek hatott:  

 
Aztán ’89 után el is szaporodtak ezek a zászlók, ilyen határkerülésekkor, március 15-én. (...) De aztán ezt a piros-

fekete zászlót leváltotta ez a kék. De nem olyan régóta, amióta megalakult az SZNT. Csapó József és Borsos Géza, 

az ők bábáskodásuk alatt jelent meg ez a zászló. És idegennek éreztük. Nagyon, nagyon idegennek éreztük. 

Annyira, hogy vittük a Csíksomlyói Búcsúra, Borsos Géza adta ide, hogy szokják. És a fiatal tanítványaim, olyan 

huszonéves, volt tanítványaim súgták nekem, hogy olyan idegen ez a zászló, miért nem visszük a piros-feketét, ha 

már székely zászló. A kék zászló, nap-hold rajta, s akkor a közepibe az a csík, tudja a fene, de idegennek éreztük 

nagyon. És érdekes dolog ez, hogy aztán megszokták. Nekem is idegennek tűnt az elején, megvallom. Aztán 

mondtam nekik, hogy a kék az Mária színe, az a miénk, a nap-hold azt tudjátok, az a miénk. Tehát ez székely 

kötelesség.” (F13) 

 

A kék-arany zászló idegenségét pár éven belül a Székely Nemzeti Tanács megerősödése oldotta 

fel. A zászló térhódítása az SZNT tagjainak személyes kapcsolathálóján, szimbolikus tőkéjén 

és regionális elismertségén múlott, azokban a hálózatokban terjedt el igazán, ahol a lokálisan 

beágyazott aktorok tekintélye legyőzte a lakosság kezdeti idegenkedését. A szimbólum 

terjesztése a hozzászoktatás folyamatával teljesedett ki. A hozzászoktatást – ahogy az előző 

interjúrészletből is kitűnik, illetve ahogy a zászló megtervezését tárgyaló fejezetben láthattuk – 

a képzettársítások erőltetésével és egyfajta morális beszéddel próbálták végrehajtani. 

A hozzászoktatás folyamata egyes esetekben annyira hatékonynak bizonyult, hogy a szervezet 

egyik háromszéki képviselője már a szimbólum elhasználódásának veszélyétől kezdett tartani:  

 
„Vannak alkalmak, amikor minél többet engedni kell belőle, hogy látszódjon, hogy sokan vagyunk, hogy ezt 

tiszteljük és szeretjük, de nem kell úton-útfélen, mások bosszantására is. Tehát meg kell adni a tiszteletet a saját 

jelképeinknek.” (F13)156  

 

A zászlót népszerűsítő értelmiség a jelképhez kapcsolódó gyakorlatok szabályozását is saját 

feladatának érezte, felismerve azt, hogy a zászló politikai jellege a román–magyar viszony 

egyensúlyának erodálására is alkalmas lehet. Tehát a szimbólum öncélúvá válhat, amennyiben 

lengetése, kitűzése pusztán a román hatalom provokációjává degradálódik. A zászlóhasználat 
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provokatív jellegének elismerése azonban a sérelmi narratívák hegemón pozíciója miatt ritkán 

fogalmazódik meg: 

 
„- A hazaszeretet. Ezt inkább érezni lehet, szerintem, mint elmondani. Lehet, az én szókincsem erre kicsi... Ott 

voltunk Csomafalván157, volt valami székely gyűlés, és minden póznára ki volt téve a zászló, és végigkameráztuk 

az egészet... Jól esik! Lehet, pont ezt csinálják a románok is, és azt mondjuk, ejj de nacionalisták, de hogy ez más. 

- Miért más? 

- Hát mert mi itt tényleg sokszáz éve... itt vagyunk. Ez az otthonunk. Persze a románok is ezt mondják! 

- Akkor mi a különbség a román és a magyar provokáció között? 

- Nem tudom, szerintem mi nem megyünk olyan román területekre, csak hogy provokáljunk. A Noua Dreaptă 

meg idejön Kézdire, Csíkba, Sepsire, és provokál.” (F14) 

 „Hát más, mi nem azért csináljuk, hogy... vagy de, pont azért csináljuk, mind ők. Mutassák, hogy ez az ő otthonuk. 

Mi is azér' rakjuk ki, hogy lássák, igen ez Románia, de Székelyföld!” (F15) 

 

A zászlóhoz való viszony azonban nem merül ki a politikai célok támogatásban vagy az 

identitás megtapasztalásában. A zászló közösségteremtő jellegét vagy szimbolikus erejét 

megkérdőjelező hangok – ahogy az előző alfejezetben a fiatalokkal készült beszélgetésekben is 

felmerült – is fontosak és relevánsak. Hasonlóan a fiatalok attitűdjéhez, azok számára, akik a 

zászló kitűzését és a tüntetéseket provokatív gesztusoknak látják, a jelkép az etnikai konfliktus 

potenciálját hordozza magában. A kritikát megfogalmazók a fiatalokéira emlékeztető érveket 

soroltak fel: szerintük a politikusok „sütik a gesztenyéjüket” (F13), vagy a zászlókitűzés 

tömegessége csak „pótcselekvés” (F16). 

A zászló körüli nacionalista diskurzusok megélénkülésének kritikája a politikai elit 

elutasítása158 mellett felszínre hozta az általuk képviselt, 19. századi nemzeti mozgalom 

modelljétől és értékeitől való idegenkedést is. Ez érintette úgy a magyar nyilvánosság 

mozgósításának és a közbeszéd tematizálásnak bírálatát, mint a személyes ellentéteket: többen 

azt hangsúlyozták, hogy számukra a kezdeményező, autonomista szervezetek vezetői 

vállalhatatlanok, mert ideológiai szempontból nem lehet velük egy platformra helyezkedni. A 

mozgósító szervezetek vezetőinek paternalizmusa, a morális beszédmód és a sérelmi 

diskurzusok nemcsak a fiatalokat tartották távol a mozgalomtól, hanem azokat is, akik 

Székelyföldet egy modern, jól működő Romániában képzelték el. 

 
157 Az interjúalany a Székely Nemzeti Tanács szervezte 2006-os, Gyergyócsomafalván tartott népszavazásra utal.  
158 A politikai elit elutasítása leginkább a Romániai Magyar Demokrata Szövetségre utal, amely a régió legtöbb 
politikai vezetőjét adja. Ugyanakkor a kritika a többi politikai szereplőre is kiterjedt, főleg azok után, hogy az 
autonómiatervezetekből semmit sem sikerült megvalósítani. 
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A kritikákban az is megfogalmazódott, hogy a „túlzott székelykedés” – vagyis a székely 

identitás túlhangsúlyozása és ennek a helyi közösség tagjai felé támasztott elvárása – sokakban 

ellenállást váltott ki. A 2013–2015 közötti időszakot követően a régióban megfogyatkoztak a 

kék-arany zászlók és az autókra kiragasztott SIC-matricák, ami annak is volt köszönhető, hogy 

a lakosság nem látta gyakorlati hasznát az identitáspolitika felerősödésének, azaz a forró 

nacionalizmusnak. Azzal szembesült, hogy az autonómiamozgalom nem ért el kézzelfogható 

célokat, a helyi polgármesterek büntetőperei elhúzódnak, a zászló kitűzéséért kirótt büntetések 

csak a helyi költségvetést terhelik, és a HVIM vezetőinek abszurd terrorvádja is öt év 

börtönbüntetést vont maga után. Annak ellenére, hogy az autonómiamozgalom az egységes 

székelyföldi térség képét erősítette, a hagyományos kisrégiók közötti rivalizálás az autentikus 

székely identitás megmutatásában is felerősödött. Sokan a kék-arany zászló helyett a piros-

feketét tűzték ki, kifejezve a csíki tradíciók folytonosságát és az autonómiamozgalom kudarcait. 

Ezeket a bírálatokat a területi autonómiát pártoló, kezdeményező értelmiség sokszor úgy 

kezelte, hogy megvonták a székely kategóriát azoktól, akik nem maradtak feltétlen hívei a 

mozgalomnak, kirekesztették a belső ellenzéket, vagy újabb mozgósító kampányokat próbáltak 

szervezni a helyiek körében. A székely identitás szimbolikus megvonása ugyanakkor nemcsak 

személyekre, hanem intézményekre is vonatkozhat: azok a helyi intézmények, amelyek a 

székely identitáspolitikai törekvéseket nem támogatják vagy legalább nem deklarálják 

valamilyen formában, „nemzetietlennek” vagy a közösség ügyei iránt „közömbösnek” 

titulálják. 

Az, hogy a politikai vezetők kisajátították a régió jövőjének tematizálását, és azt sulykolták, 

hogy saját politikai gyakorlataik és mozgósítási módszereik jelentik az egyetlen megoldást a 

közösségi célok elérésére, felerősítette a helyiek közötti nézetkülönbségeket. A támogatók 

belső ellenséget láttak a bírálókban, a kritika megfogalmazói pedig úgy érezték, hogy a 

zászlótüntetésekben részt vevő politikai elit egyre erőteljesebben radikalizálódik. A következő 

interjúrészlet arra mutat rá, hogy az erdélyi magyar közösség társadalmi reprodukciója azok 

számára is állandó veszélyként tematizálódott, akik alapjában véve nem azonosulnak ezzel az 

identitásépítéssel: 

 
„Itt élek Székelyföldön, hazaköltöztünk Kolozsvárról a feleségemmel, azért, hogy itt szülessenek a gyerekeink. 

Nekem ez a zászló nem mond semmit, engemet nem képvisel semmiben. Én nem az oroszlán bajszát akarom 

húzogatni, hanem normálisan élni, normálisan felnevelni a két gyermeket. Ezért a kialakult helyzetért felelős a 

politika, hogy az egyik azzal foglalkozik, hogy állandóan lobogtatja a zászlóját, a másik hogy állandóan feljelenti 

és bünteti. Az egyik is közpénz, a másik is közpénz. Én szívesen megmaradnék a nemzetnek és a seggemen, ha 
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nem provokálnának állandóan ezek a nacionalisták, és a politikusok végre azzal foglalkoznának, hogy a 

szakembereket tudjuk itthon megfizetni.” (F16) 

 

A székelyföldi régió és az identitáspolitikák diskurzusaiban az identitás vállalása és a politikai 

törekvések támogatása elválaszthatatlanul összefonódik. Azonban a helyiek egy része ezt az 

összefonódást visszautasítja, annak ellenére, hogy a közösségépítést, illetve a regionális 

identitás megőrzését támogatja.  Fontos tanulság, hogy a régiót érő kihívásokra adott 

válaszokban a politikai diskurzusok nem térnek el a hétköznapi emberek válaszaitól, abban, 

hogy a nemzeti keretek és a magyar nyelvű intézmények fenntartásának elsődlegességét 

magától értetődőnek, konszenzuálisnak gondolják.  

 

4. 2. Sport és zászló 

 

A zászló a politikai mezőn túl is fontos identitásmegjelenítő eszközzé vált. Idézett munkájában 

Michael Billig is a nemzetállamok közötti szimbolikus vetélkedésként értelmezi a 

sporteseményeket: „ha hazánk egy állampolgára gyorsabban fut vagy magasabbat ugrik az 

idegeneknél, akkor az jóleső érzés. Miért? Nem tudom. Mert azt akarom, hogy a nemzeti 

válogatott verje meg a többi ország csapatát, rúgjon több gólt, fusson vagy bármi más.” (Billig 

1995: 125) A sport hagyományosan alkalmat biztosít a nemzeti hovatartozás látványos 

megjelenítésére és kinyilvánítására, de még olyan esetekben is a közösségi identitás performatív 

eseményeinek kitüntetett színtere lehet, amikor a nemzetállami keret problematikus. A 

székelyföldi sportesemények kapcsán a kisebbségi kontextusból fakadó paradoxon a 

nemzetállami és a regionális szintek közötti ellentmondásokban ragadható meg. Bár a régió 

csapatai vagy sportolói román színekben játszanak, sokszor megragadják a lehetőséget, hogy 

jelezzék „igazi hovatartozásukat”. Például nem éneklik el a román himnuszt (vagy tátognak 

alatta), magyarul beszélnek egymással a pályán, székely jelképeket vagy az identitásukra utaló 

egyéb jeleket hordoznak a mezükön, testükön. A „pályára vitt identitás” paradoxona a 

magyarországi és székelyföldi csapatok közötti mérkőzéseken a legszembetűnőbb. Ezek 

kapcsán azonban már kialakult egy helyi etikett, ilyenkor a magyarországi szurkolók nem 

„románoznak” a lelátóról, mindkét csapat elénekli a magyar himnuszt stb. 

Székelyföld régió-jellege az elmúlt időszakban megerősödött a sporton keresztül. A 

hagyományosnak számító jégkorong (lásd Magyari–Burista 2015) mellett a futball- és 

kosárlabda versenyeken elért alkalmi sikerek miatt a térségben egyre nagyobb figyelmet kapott 

a sport. A Székelyföld Labdarugó Akadémia szerepe a futballhoz kötődő funkciója mellett a 
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régió artikulációjában, illetve az identitáspolitikai törekvésekben is jelentős. Az Akadémia 

képviselői például azt is hangsúlyozzák nyilatkozataikban, hogy a leszerződött fiataloknak 

legalább 80%-a magyar anyanyelvűnek és helyi származásúnak kell lennie (ld. Ághassy 2019). 

A csapatok játékának identitásteremtő és -megerősítő szerepe a szurkolói közösségek 

mozgósításában mutatkozik meg leginkább, amire már egy kezdetleges piac is ráépült. A 

székely szimbólumokkal díszített sálak, sportruházatok a székelyföldi autonómia politikai 

célkitűzéseit a szurkolói szubkulturális gyakorlatok által teszik láthatóvá. 

  
A képet index.hu közölte, (https://index.hu/sport/futball/2019/08/08/csikszereda_akadamia_futball_sikerek/#) 

forrása pedig: fkcsikszereda.ro / Halmagyi Zsolt (letöltve 2019.09.11) 

 

 

             
Jégkorongmezek és sálak: https://hokishop.hu/szekelyfold/8579-szekelyfold-mez.html (letöltve 2019.09.11) 
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A harmadosztályban szereplő FK Csíkszereda csapata és szurkolóik székely légiós, székely és magyar zászlós 

sálakkal és vörös-fekete Csíkszereda-sálakkal. Forrás: http://www.csakfoci.hu/magyar-foci/a-romanok-edzoje-a-

csikszereda-kupabravurja-utan-a-szekely-szurkolokat-is-dicserte-egy-kis-varos-nagyszivu-emberekkel (letöltve 

2019.09.11) 

 

 
A kép Marosvásárhelyen, 2006. március 10-én, a Székely Szabadság Napján készült. A vállra terített zászló a 

sportszurkolók gyakorlatát idézi. (Saját felvétel) 
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A képet a közösségi oldalon találtam, de nem jutottam el az eretei kép készítőjéig. A fotó a csíkszeredai 

származású, Sofron István jégkorongozó pályára lépése előtti pillanatot örökíti meg. Sofron ünnepelt 

jégkorongozó, Junior Prima díjjal elismert, első osztályú ligás sportoló. 

 

A sport és a székelyföldiség kapcsolata más esetekben is megnyilvánul. A szurkolói közösségek 

zászlólengetésein túl egyes kezdeményezések az egészséges életmódot kapcsolták össze a 

politikai elkötelezettséggel. Erre két kerékpártúrát hoznék fel példának: az elsőt még 2006-ban 

a tusványosi szabadegyetem akkori tagjai találták ki. A figyelemfelkeltő akció és a bicikliút 

során osztogatott szórólapok elsődleges célja a saját közösség meggyőzése volt a területi 

autonómia előnyeiről. A második kerékpártúrát az Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki 

szervezete rendezte 2011-ben. Mindkét esetben a túra és a politikai cél elérése közötti 

kapcsolatot az erőfeszítésben, a kitartásban és a teljesítésben ragadták meg a szervezők (ld. 

például https://szekelyhon.ro/aktualis/biciklitura-az-autonomiaert).  

Hasonlóan a futballhoz és a jégkoronghoz, a nemzetközi versenyek szervezése, illetve a rajtuk 

való részvétel ugyancsak a régió elismertetésének eszközeként szolgál. 2006 óta tartják meg a 

régóban a Székelyföld Kerékpáros Körversenyt159 a Hargita és Kovászna megyei városok 

önkormányzatai, a két magyar többségű megye és helyi vállalkozások támogatásával. A 

 
159 A verseny honlapja, ld. http://www.csikisport.ro/arhiv2017/Contact.html. 



211 
 

verseny nemzetközi szinten reprezentálja a régiót, honlapján pedig Székelyföld térképével 

ellátott kerékpáros ruházat is vásárolható. 

  
Piros-fekete, Székelyföld térképével dekorált kerékpáros mez. Forrás: 

http://www.csikisport.ro/arhiv2017/index.html (letöltve 2019.09.11) 
 

A maratonfutás ugyan nem közösségi sport, de az erőfeszítés és kitartás eszméjét kiválóan 

megtestesíti. Juhos Gábor romániai származású budapesti hosszútávfutó évente, pünkösd 

második napján futja le a Kökös–Bereck távolságot. A sportoló azon az útvonalon fut végig, 

amelyen az autonómiamozgalom egyik legnagyobb szimbolikus eseménye, a Székelyek Nagy 

Menetelése alkalmával a tüntetők is haladtak. Juhosnak több akciója is ismert a térségben: 

2013-ban például „körbefutotta” Székelyföldet, egy másik nagyobb vállalkozásával pedig az 

1989-es romániai forradalom áldozatainak emléke előtt tisztelgett, 550 kilométert lefutva 

Erdély különböző városai között. A Temesvár és Kolozsvár közötti „Via Revolutiae” esemény 

az 1989-es forradalom kirobbanásának helyszínéről indult, és szintén 12 napon át tartott. A 

maratonfutó akcióját hirdető plakátokon különféle vizuális elemekkel (például Juhos kék-arany 

színű mezével) jelenítették meg a futó által felvállalt politikai törekvéseket.160 

                 
 

160 A maratonfutó esete feleleveníti a két világháború közötti irredenta kultusz egyik fontos alakját, Zaránd 
Domokost, aki világkörüli útra indult, hogy személyesen ismertesse a világgal a Magyarországot ért 
igazságtalanságokat. 
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A teljesítmény, a kitartás és a székely identitáshoz való ragaszkodás értékei ötvöződnek a 

tragikus sorsú hegymászó, Erőss Zsolt személyének reprezentációjában is. A székelyföldi 

származású sportolót a legeredményesebb magyar magashegyi hegymászóként tartják számon, 

aki tíz 8000 méter fölötti csúcsra ért fel. Erőss a nyolcvanas évek végén disszidált 

Magyarországra, és 1990-től már részt vett külföldi expedíciókon. Teljesítménye – majd 

tragikus halála – a székely identitáspolitika részévé vált, ehhez járultak hozzá többek között 

azok az expedíciók is, amelyekről székely zászlós képekkel tudósítottak. Erőss Zsolt neve 

nemcsak a kitartással és eredményeivel fonódott össze, hanem az áldozatvállalással is. Annak 

ellenére, hogy több lábujját és az egyik lábát is amputálni kellett, a sportoló nem adta fel, és 

folytatta a hegymászást.   

   
Erőss Zsolt hegymászó a székely zászlóval, a Kancsendzönga csúcs megmászása után. Forrás: 

https://4bakancs.wordpress.com/tag/székely/ (letöltve 2019.09.11) 

 

Az identitás és a teljesítmény összefonódását a csíkszeredai sportcentrum névadásakor is 

hangsúlyozták. Egy újságcikkben Erőss kitért a zászlóhoz fűződő viszonyára is: „Én úgy 

kezdtem hegyet mászni, hogy azt sem tudtam, létezik székely zászló. Ma ezzel szemben tudom, 

hogy van, s ennél is fontosabb, hogy teljesítmények legyenek mögötte. Ha úgy tetszik: nekem 

fel kell vinnem a székely zászlót a csúcsokra.” (Heti Válasz 2011) A zászló mögötti tettek és a 

kiérdemelt vagy megérdemelt identitás gondolata felidézi a zászló tervezőjének és terjesztőinek 

ideológiai alapállását, miszerint a székely identitást csak az birtokolhatja, aki erőfeszítéseket 

tesz, önfeláldozó munkát végez a közösségért. 

Miklós Edit alpesi síelő a magyar síszakág eddigi legjobb eredményét, a 7. helyezést érte el a 

2014-es téli olimpián. A csíkszeredai sportoló nemcsak sikeréből kifolyólag, hanem interjúiban 

is hangsúlyozott székely származása miatt is megfelelő alanya lehetne a székely 

identitáspolitikának, de neve egyelőre nem kapcsolódott össze ezekkel a törekvésekkel. Miklós 



213 
 

Edit szerint kisebbségi származása és székely „temperamentuma” konfliktusos viszonyt 

generált a román síszövetséggel, és ennek volt köszönhető nyilvánvaló mellőzöttsége is. 

Románia elhagyása után az addig összegyűjtött versenypontjairól is le kellett mondania, ezért 

a Magyarországra való áttelepülés és a magyar állampolgárság megszerzése a karrierje 

szempontjából is vállalt visszalépést jelentett. A „székely temperamentum” jellemzői közül a 

makacsságot és zárkózottságot emelte ki, mint amik segítették céljai elérésében (ld. 

http://azember.hu/miklos_edit letöltve 2019.10.16).  

Erőss Zsolt és Miklós Edit karrierje és teljesítménye jól illeszkedik a Székelyföld hegyvidéki 

adottságait hangsúlyozó reprezentációba. A területi autonómiáért folytatott küzdelem 

hagyományos felfogása azonban eltérően kezeli a férfi és a női sportolót. Ebben bizonyára a 

hegymászó tragikus halála és a médián keresztül elért közönségek sajátosságai is 

közrejátszanak, de ahhoz, hogy Miklósból nem vált székely példakép, feltehetően az is 

hozzájárult, hogy a régióban a nyilvános szerepléseket a férfiaknak tartják fenn, és az 

autonómiáért vívott harc és a bajtársi összefogás képébe sem férnek bele a nők. 

A sporttevékenységek eddigiekben felsorolt formái és a hozzájuk kapcsolódó szurkolói 

közösségek elsősorban identitásképző, közösségmegtartó szerepük miatt számítanak a régió 

reprezentációja kiemelt színtereinek. Ahogy arra már más szerzők is utaltak, például a 

jégkorong már a kilencvenes években is erősen etnicizált, identitásépítő projektként működött 

a térségben (Magyari–Burista 2015), ezekre a jelölő kapcsolatokra épült rá a futball, a kézilabda 

és a téli sportok egyéb ágai, amelyek így fenntartják a nacionalista szenvedélyeket és elősegítik 

annak hétköznapi újratermelődését. Ahogy az előzőekben láthattuk, nemcsak a szurkolói 

csoportok, de sokszor az egyes sportolók is hangsúlyozzák a sporteredmények és a régió 

elismertetésének teljesítményhez kötöttségét. Az identitásért vállalt harc, munka, kivételes 

teljesítmény olyan értékek, amelyek az etnicizált és átpolitizálódott társadalmi kontextusban 

nemcsak a sport, de a hétköznapi élet banálisabb terepeire is kiterjednek. A különböző 

sportesemények vagy teljesítmények (etno)politizálódását a székely zászlók megjelenése is 

tükrözi és tovább gerjeszti. Ugyanakkor a régió elismertetése a különféle sportintézmények 

létrehozása és nemzetközi versenyek megszervezése által indirekt módon kapcsolódott be 

(Székelyföldi Labdarugó Akadémia, Székelyföld Kerékpáros Körverseny, Székelyföldi 

Jégkorong Akadémia)161 Székelyföld identitáspolitikai reprezentációjába.  

 
161 A politikai szereplők aktívan részt vettek az intézményesítésben és a fenntartásban úgy a futball, mint a 
kerékpárversenyek megszervezése esetében. Stadionok épültek nemcsak Magyarországon, hanem Székelyföldön 
is, például Sepsiszentgyörgyön vagy Csíkkarcfalván (a helyszín kiválasztásában egyesek szerint az is közrejátszott, 
hogy itt született Kelemen Hunor, az RMDSZ 2011 óta hivatalban lévő elnöke).  
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4. 3. Zászló a családban – a nemzeti ideológia a személyes térben 

 

A zászló használata mint nemzeti kötelesség ugyanolyan természetes dologként merült fel az 

emberek hétköznapjaiban és az ünnepnapok során, mint a társadalmi problémák nemzeti 

keretezése. A következőkben olyan esetekről lesz szó, amikor a zászlóhasználat az 

etnokulturális identitás személyes aspektusait mutatta meg.162  

Bizonyos zászlókat azért vásárolnak meg az emberek, mert privát szférájukban, az otthonukban 

szeretnék őket használni – mint dekorációs elemet az egyik szoba falán –, nem pedig családi 

vagy tömbházuk falára szándékoznak kitenni őket. Ezeket a zászlókat az anyaguk minősége 

megkülönbözteti azoktól, amelyeket kültéri használatra szánnak. Egy kereskedővel készült 

interjúból azonban a zászló másféle felhasználási lehetősége is kitűnt: 

 
„Selymet is forgalmazunk, a feleségem varrja. Azokot máskorra veszik, különleges alkalmakra. Volt a múltkor 

egy bácsi Vársárhely mellől, Nyárádkötvényes. Felhívott, hogy neki kéne székely zászló, postáztam neki. 

Mondtam, hogy postán általában egy nap alatt meg szokott érkezni. S három nap múlva hívott kétségbeesve, hogy 

neki még nem jött meg a székely zászló. Mondom neki, meg kellett érkezzen, lehet, hogy a posta még nem vitte 

ki az értesítőt. Menjen be a postára s kérdezze meg. S mondta, hogy neki feltétlen kell, mert hogyha meg talál 

halni holnap, akkor szeretné, hogy a korporsóján kell legyen ráborítva a zászló. Aztán hívott rá egy fél órára, hogy 

most már megvan, most már meghalhat nyugodtan.” (F17) 

 

A koporsóra borított nemzeti zászlót a globalizált populáris kultúra közvetlen hatásának 

tekinthetjük, ezt a gyakorlatot ugyanis csak az állami vagy katonai temetések esetében, 

közszereplőknél alkalmazzák Kelet-Európában, civileknél nem jellemző. A szokatlan 

gyakorlatot az interjúalanyom az idős ember székely határvédő – katonai – identitásával 

indokolta,163 a kulturális és politikai azonosság végső megmutatásának lehetőségeként. 

Székelyföldön ugyanakkor nemcsak a gyászszertartásoknak, hanem maguknak a temetőknek is 

etnikai jelölő szerepük van,164 és mint ilyenek a saját kultúra és saját civilizáció jelei egy 

„keleti”, „ortodox” világ ellenében.165 

 
162 A terepmunka során készültek ugyan fényképek, de nem kaptam egyértelmű választ arra, hogy 
felhasználhatom-e őket. 
163 A Bolíviában meggyilkolt székelyföldi férfi, Magyarósi Árpád – többek között Eduardo Rózsa-Flores egyik 
társa – temetésének leírásában hasonló mozzanat azonosítható be, ebben az esetben azonban magyar zászlóval: „A 
szertartás végén a Székely Himnusz dallamára indult utolsó, legrövidebb útjára. A nyitott sírnál Édesanyja a 
Szülőföld egy darabkáját morzsolta a nemzeti színű zászlóval letakart koporsóra. Nyugodjon békében!” 
(https://magyarosiarpadfiuka.blogspot.com/2010/05/fiuka-hazatert.html) 
164 Mint például a Brassó–Sepsiszentgyörgy közötti országút mentén fekvő Szotyoron: a település központjában 
álló református templom körüli temetőben több méter magas zászlórúdra húzták fel a székely zászlót.  
165 A 2019-es úzvölgyi események megmutatták, hogy a temetők még a 21. században is jól felhasználhatók a 
nacionalista szenvedélyek felfokozására, a forró nacionalizmus újratermelésére. A kegyeletsértő konfliktus az 
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A székely zászló temetőkben való kifüggesztésére csak kevés példára leltem – inkább olyanokat 

találtam, amelyek nem az elhunyt személyes identitásáról árulkodnak, hanem az 

identitáspolitikai szempontból kivételes vagy híres személy sírját jelölik meg. A székely 

himnusz szerzője, Mihalik Kálmán szegedi sírja vagy Kőrösi Csoma Sándor dardzsilingi 

síremléke zarándokok és nemzeti szempontból elkötelezett emberek emlékhelyévé vált.  

  
Mihalik Kálmán kopjafás sírja Szegeden. A fotó forrása: https://mult-

kor.hu/20120522_diszsirhelyet_kapott_a_szekely_himnusz_zeneszerzoje 

  
Erőss Zsolt és hegymászótársai Kőrösi-Csoma Sándor sírjánál az északkelet-indiai Dardzsilingben. A fotó 

megjelenésének helye: http://olimpia.hu/eross-zsoltek-korosi-csoma-sirjanal 

 

A gyászszertartások mellett a székely zászló más különleges családi alkalom jelölője is lehet. 

2016 augusztusában egy esküvőn vettem részt166, ahol a zászló színei a teríték szalvétáján, az 

asztalterítőkön, a terem falát díszítő girlandokon is feltűntek. Az esküvő a hagyományos 

székely család képét rekonstruálta, amelyben a zászló mint védelmező, szakrális tárgy jelent 

meg. A fiatal pár saját házasságát és gyerekvállalási terveit a székely identitás 

„reprodukciójaként” határozta meg. A dekoráció és a zászlóhoz társított jelentés első ránézésre 

eltúlzottnak hatott, ahogy a terepnaplóban lejegyeztem:  

 

 
úzvölgyi temető katonasírjait érintette, ahol túlnyomó többségben az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének 
katonáit temették, és ahová a szomszédos román település polgármestere egy méretes emlékművet (ortodox 
keresztet) és több tucat sírjelre emlékeztető keresztet akart állíttatni, „nemzetközivé téve a temetőt”.  
166 Az eseményt a terepnapló (2016.08.14–15.) foglalja össze. 
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„időbe telt, míg elhittem, hogy a díszítés és a zászló kitűzése nem ironikus gesztus. E.-vel beszélgetve győződtem 

meg arról, hogy a tervezés az ő ötlete alapján a koszorúslányai (»komámasszonyok« és »boszorkák«) kivitelezése 

volt, és bár ez az esemény főleg a barátoknak szól, fontos volt számára, hogy látványos legyen a »székely leányból« 

»székely asszonnyá« válása. A tábortűzhöz tervezett egy olyan szertartást is, ahol fogadalmat tettek volna, hogy 

itthon maradnak, itt nevelik majd fel a gyerekeiket, de erről végül letettek. A fogadalmat később az ajándékok 

kibontásánál rögtönözték.” (Terepnapló 2016.08.14–15.) 

 

A nászajándékok között is volt egy selyemből készült székely zászló. A gondosan becsomagolt 

ajándéktárgy méretei jócskán meghaladták a megszokottakat, és külön erre az alkalomra 

hímeztették az anyagra a vőlegény és a menyasszony monogramját. Miután kibontották a 

zászlót, a vőlegény a nő hasához tartotta, és egy rögtönzött imádságot mondott el, egészséges 

gyerekek születését és a székelyek „megmaradását” kérve. A rituális esemény szimbolikájában 

látványosan fonódott össze a család és a nemzet, a biológiai és a társadalmi reprodukció. 

   
A fotót egy közösségi oldalról töltöttem le, 2015. 
 

Ahogy a csíksomlyói búcsú kapcsán rámutattam, a zászló használata sokszor korábban 

kialakult szokásokhoz kapcsolódik, máskor pedig – ahogy az esküvő vagy a temetés esetében 

– új gyakorlatként honosodik meg. A következő történetben egy gyakorlat eltanulása és saját 

hagyománnyá alakítása jelenik meg. A házaspár, amellyel a terepkutatás során találkoztam, a 

húszas évei közepén járt, és közel egy éve költözött vissza a székelyföldi kisvárosba egyetemi 

tanulmányaik és négyéves külföldi munkavállalás után.167 Bár a külföldi munkatapasztalatra 

mint a honvágy és idegenség érzésének időszakára emlékeztek vissza, az adott skandináv 

ország ünnepi, nemzeti szokásait (ezekről ld. Eriksen–Jenkins 2007) mégis annyira kifejezőnek 

találták, hogy hazaköltözésük után beiktatták őket saját családi rítusaik közé: 

 

 
167 A találkozást a terepnaplóba jegyeztem le: 2016.08.16–20.  
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„Nagyon érdekes dolog, hogy az, ami itt Kelet-Európában nacionalizmus, az ott, Dániában teljesen természetes. 

Biztos vannak Dan Tanasă-k, akik feljelentgetik a szomszédot, azt nem tudom. De még a karácsonyfát is feldíszítik 

ilyen kis zászlókkal, meg a koktélba és a tésztába is szúrják, napernyő helyett. A feleségemmel, T.-vel ez nekünk 

nagyon tetszett. Tavaly az első itthoni karácsonyunkkor úgy díszítettük fel a fát, hogy kék-arany gömböket vettünk, 

és T. csinált papírból a gyerekekkel ilyen aprócska zászlókat, és azt felfűztük. Azt a gyerekek festették, volt egy 

olyan személyes ajándék jellege is.” (F18) 

 

Ugyancsak ők beszéltek családi hagyományaik átalakulásáról és arról, hogy a székely zászló 

miniatürizált változatait hogyan használták dekorációs célra:  

 
„Nagyimnak a születésnapjára olyan tortát vettünk... a 80. születése napjára. A cukrászatban megcsináltattuk, egy 

családi fénykép volt a felső részen. És a családi képen... a nagyim katolikus, és ott a kereszt a falon a szobájában, 

és a kép keresztje mellé tettem a kis székely zászlót. Olyan kis zászló, amit a brownie-ba szúrnak Angliában, meg 

a cheescake-be New Yorkban. Oda szúrtuk be, és ráírtuk, hogy 80, hogy az Isten meg a szülőföldhöz való 

ragaszkodás, hogy ez így együtt!” (N2) 

 

A külföldön eltöltött évek felértékelték a házaspár saját hagyományait, és növelték a régió iránti 

honvágyát. Fokozatosan fontossá váltak a székely identitáshoz kötődő elemek, mint a 

hagyományos ételek, italok és a népzene. Az idegen környezet és nyelv a saját kultúra 

különböző elemeinek az idealizálását eredményezte, annyira, hogy a házaspár egy civilizációs 

törésként fogalmazta meg a Nyugat és a Székelyföld közötti különbségeket. A törést és 

ellentmondást a gazdasági, és az azzal összefüggő kulturális szempontok szerint húzták meg: a 

nyugati ország fejlettsége és a saját régió kulturális gazdagsága között húztak választóvonalat. 

A szegény tisztesség, amivel a székelyeket jellemezték, és az elmagányosodott, 

elértéktelenedett nyugatiak közötti különbséget sokszor pszichológiai fogalmakkal ragadták 

meg: „depressziósak”, „belebolondultak”, „elvesztették a belső iránytűt”, illetve a saját 

csoportra vonatkoztatva: „tudnak élni”, „segítik egymást”, „kiteljesedhet a személyiség” 

(Terepnapló 2016.08.16–20). A nyugati banális nacionalizmus elemeit, a magától értetődően 

használt zászlókat és a székelyföldi szimbólumok körüli konfliktusokat ebben a keretben úgy 

helyezték el, hogy azokat az értékek megőrzésének jelentőségéhez kapcsolták. Tehát a nyugati 

ország lakói már elvesztették a nemzeti identitásukat meghatározó értékeket, ezért nem kell a 

szimbólumokat sem megvédeni, mert kiüresedtek, míg Székelyföld esetében a nemzetiesítő 

román állam felismerte a helyiek kulturális értékeit, és ezért lehetetleníti el a területi 

autonómiát. Az ilyen és ehhez hasonló, a Nyugat–Kelet törést feltáró, illetve összeesküvés-

elméleteket idéző gondolatmenetek a terepmunka során gyakoriak voltak.  
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A közösség ügyeinek megtárgyalása a hétköznapokban is folyamatosan jelen van.  A tágabb 

társadalmi és gazdasági kontextusok hatása a helyiekre – a területi autonómia kivívásának 

esélyeire, a demográfiai folyamatokra –, továbbá a székelyföldi politikai elit mozgástere ezek 

között a viszonyok között fontos témái a beszélgetéseknek. A legtöbb közéleti esemény az 

etnopolitikai lehetőségek prizmáján keresztül nyer értelmet. Sokszor azonban a beszélők úgy 

utalnak az etnopolitikai vonatkozásokra, mint amelyek megvilágítják a „nagy 

összefüggéseket”, feltárnak egy titkot. A régió geopolitikai helyzetének a hétköznapi 

beszélgetésekben való elemzése, latolgatása a rendszerváltás előtti asszociációkat reprodukálja. 

Ebben a kontextusban értelmezték például a 2015-ös zászlótörvény elfogadását is. A zászló 

kitűzésének tiltását a helyiek annak a gyakorlatnak a folytatásaként élték meg, amely a 

rendszerváltás előtti évtizedekben a magyar szimbólumok elleni hatalmi fellépésekben is 

megnyilvánult, előrevetítve a magyar közösség felszámolását. A Ceaușescu-korszak végére 

ugyanis már a székelyföldi nyilvánosságot is a román nyelv és szimbólumok egyértelmű 

dominanciája jellemezte, az informális érintkezésekbe szorítva vissza a magyar 

nyelvhasználatot is (Biró–Gagyi: 2013). Ezt a tapasztalatot idézte fel több interjúalany is annak 

kapcsán, hogy az identitás reprezentációja, illetve a régió jövőjéről való beszélgetések újra 

visszaszorultak a privát, „védett” szférába, ahol a román nemzetállami szabályozás mindezt 

nem sújthatja birsággal, vagy nem bélyegezheti irredentizmusnak, szeparatizmusnak, sőt – 

ahogy a radikális fiatalok bebörtönzése kapcsán történt – terrorizmusnak. A személyes tér 

megjelölésében, az identitás túlhangsúlyozásának hátterében tehát a nemzetiesített köztér, 

vagyis a román állam tere idegenségének érzékelése húzódik meg. Így a néhány éves 

folyamatban a nyilvános politikai követeléseket megtestesítő zászló domesztikációja során 

elmosódott a magán- és a közügyek közötti határ, a politikai szimbolizáció a nyilvános tér 

mellett végül a személyes szférára is kiterjedt. 

A politikai szándék szerint a székely zászló nemcsak a területi autonómiáért vívott harc 

megtestesülése, hanem az identitás jelképévé is vált – ez azonban két egymáshoz kapcsolódó, 

mégis ellentétes folyamatot indított be. Egyrészt az otthonossággal összefonódva a zászló 

jelenléte természetes lett a régióban, úgy a családi környezetben, mint a közösségi ünnepek 

során, miközben a politikai követelések nem valósultak meg. Ahogy a fiatalokkal készült 

beszélgetések kimutatták, a zászló identitásjelölő funkciója egyértelmű, és többé-kevésbé 

konszenzus is övezi, de a zászlós tüntetések szervezőinek és aktivistáinak törekvéseivel már 

kevésbé azonosulnak a fiatalok. A személyes tér ugyanakkor ezt az ellentmondást is 

kiküszöböli, mivel valamelyest független a helyi politikai elit elvárásaitól, illetve a román 

hatalmat képviselő intézmények tekintetétől. Másrészt a székely zászló mozgósító ereje 
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láthatóan meggyengült a 2015-ös zászlótörvény elfogadása óta. A családi és tömbházakról 

lassan eltűntek, az emberek 2018-ban már a nemzeti ünnepekre sem tűzték ki otthoukra a 

lobogót. Az a paradoxon, hogy a szimbólum elterjedt, és a személyes élettérben is politikai 

jelentést nyert, valamint hogy egyúttal banalizálódott is, azt támasztja alá, hogy a forró és a 

banális nacionalizmus közötti egyensúly időről időre megbomlik azokban a régiókban, ahol az 

állam, illetve a régió intézményei etnikai szempontból jelöltek. Ilyen időszakokban úgy a 

polgármesteri hivatalok (pl. a polgármesterek elleni büntetőeljárások), mint a megyei tanácsok 

(a zászló kitűzéséért büntetett intézmények), iskolák (például a dráma osztályos tanulók 

kivezénylése a március 15-i ünnepségre, vagy a Székely Mikó Kollégium 

„visszaállamosításának” ügye), illetve a helyi médiumok vagy civil kezdeményezések 

identitáspolitikai aktorokká léptek elő, demonstrálták a székely közösséget ért sérelmeket, és 

hangsúlyozták az elnyomó állam módszereit (vagy annak példáiként lettek bemutatva). A 

támadásként vagy igazságtalanságként felfogott intézkedések mozgósították a lakosságot, ezért 

várható, hogy a következő etnikai keretezésű botrány újra felerősíti az autonómiaköveteléseket 

és az autonomista szervezetek támogatottságát, és akár újabb tüntetéshullámokat indíthat be. 

  

5. A zászló helye: mozgósítás és észrevétlenség között 

 

Több szerző arra a következtetésre jutott, hogy a nacionalizmus hatalma abban áll, hogy 

nemcsak akkor létezik vagy működik, amikor vonzza a figyelmet, hanem akkor a 

leghatékonyabb, amikor magától értetődő, hétköznapi jelenségeken keresztül hat (Billig 1995) 

– a sporttól a médián és a bankjegyeken át a középületeken lógó zászlókig és az iskolai 

himnuszéneklésig. Ez természetesen csak akkor lehetséges, ha az elit rendelkezik a 

hétköznapok akadálytalan nemzetiesítéséhez szükséges hatalommal. A román és a helyi magyar 

elitek versengésének terepeként működő Székelyföldön azonban más a helyzet. Miközben a 

román nemzetiesítő törekvéseket ellensúlyozni próbálja a területi autonómiáért küzdő helyi 

magyar politikai elit, egyúttal arra is folyamatosan kísérletet tesz, hogy a jelképekkel együtt a 

politikai követelések ne válhassanak érdektelenné, a zászló ne alakuljon az épületek állandó, de 

észrevétlen kellékévé.  

A Billig által elemzett zászló észrevétlensége a székelyföldi társadalmi viszonyok között 

ellentmondásos és vitatott. A székely zászló használatában ugyanis nem csak a banalizálódás 

folyamata az érdekes, hanem az attól való félelem is – mivel a nemzetépítő értelmiség az 

észrevétlenséggel együtt járó banalizálódást a politikai célokról való lemondásként dekódolja. 

A kontextus tehát némileg bonyolultabb annál, mint amiről Billig a „megállapodott 
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nemzetállamokban” működő nemzeti ideológia észrevétlen hordozói kapcsán ír (1995). Itt 

ugyanis minden olyan észrevétlen hordozó, ami a székelység megtestesüléseként működik, a 

nemzetállami keretek között potenciálisan idegen – tehát provokatív, ellenséges értelmezést 

nyerhet168 –, és épp ezek a jelek adják az életben tartott autonómiamozgalom szimbolikus erejét 

is. Az észrevétlenné, megszokottá válás folyamata szembe megy a politikai mozgósítással, ezért 

a helyi vezetés elemi érdeke, hogy a figyelmet és az elköteleződést megőrizve a régió „székely” 

lakóit politikai közösségként tudja megtartani. 

A zászlóhasználat magától értetődőségének problematikáját jól megvilágítják az elméleti 

bevezetőben már érintett északír példák is. A zászlók kettős jellege, hogy egyszerre képesek a 

fennálló renddel szembeni ellenállás jeleként működni és a közösség iránti büszkeséget, 

egységet szimbolizálni (Jarman 2007: 94). Niel Jarman az északír zászlóhasználati habitusokkal 

kapcsolatban hangsúlyozza, hogy nem állandó intenzitású megnyilvánulásokról van szó, hanem 

időszakokra bontható „nacionalizmusokról”. El lehet különíteni egy feszült, liminális 

időszakot, a „menetelési idényt”, amikor a szenvedélyek újjáélednek, a zászlókat kitűzik, a 

közösség értékei, kulturális hagyományai állandó beszédtémává válnak, ám később a zászló 

szimbolikus fontossága és a közösséggel kapcsolatos témák intenzitása lecsökken. Az északír 

esetből látható, hogy a helyi konfliktusok hosszútávon a saját működési mechanizmusuk 

alapján beállnak egy egyensúlyi állapotba.169 A feszültségek feléledésében és lecsillapodásában 

beáll a ciklikusság, amelyet a megemlékezések és a nemzeti/közösségi ünnepek 

intézményesítenek, becsatornázva a nemzeti szenvedélyeket. A „menetelési idény” lejártával a 

zászlók jelentősége is csökken (Jarman 2007, Bryan 2007).  

Ezt a ciklikusságot a székely zászló használatában nem könnyű megragadni. A székely 

identitáspolitikai megmozdulások szervezésének rendjét a magyarországi támogatás (buszos 

kirándulás, a magyar állam különleges személyeinek részvétele, a háttérben folytatott szervezői 

munka és infrastruktúra használata, például a média támogatása) és a romániai magyar politikai 

stratégiák (választások, politikai mozgósítások, fontos politikai alkalmak) egyaránt 

meghatározzák, de természetesen a román pártok aktuális érdekei és törekvései is befolyásolják. 

A szenvedély és a feszültség feléledése különböző, a romániai magyar vezetők által nem 

teljesen ellenőrzött időszakokat mutat. A szervezett megemlékezések mellett például jelentős 

szerepet játszanak a nemzeti érzelmek felizzításában az „igazságtalan” politikai döntések vagy 

 
168 Erre kiváló példa a Covalact cég logójához társított értelmezés, lásd Patakfalvi-Czirják 2018. 
169 Ezt tapasztaltam a Moldovai Köztársaságban töltött terepmunka során is: az etnikai viszonyok feszültségei 
jellemzően a választások környékén és az emlékezetpolitikai szempontból fontosabb ünnepek időszakaiban 
erősödnek fel. 
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az etnikai „provokációk”. Többek között ilyen volt az elmúlt években az akkori román 

miniszterelnök, Mihai Tudose székely zászlós megjegyzése,170 a székelyudvarhelyi Kaufland-

botrány,171 a magyar iskolák ügye, illetve az európai parlamenti választásokat megelőző, 2019-

es úzvölgyi temető körüli botrány.172 

 

5. 1. Az autonómia szimbolikus kellékei 

 

A székely identitáspolitika és az autonómiamozgalom látványos akciói igazodtak ugyan a 

nyugat-európai területi önkormányzatok megszervezésének mintájához, de az autonómia 

adminisztratív, jogi és gazdasági formájának hiányában mindez csak üres keret maradt. A 

területi autonómia különböző jelei, mint a székely bélyeg, székely pénz, „honosítási okirat”,173 

kokárdák és SIC matricák, valamint a .sic online domainnév mind a székely identitás és 

„Székelyország” megjelenítőiként jöttek létre, de funkcionalitásuk helyett a helyi elitek a 

politikai célokkal való azonosulás morális dimenzióit hangsúlyozták, próbálták felerősíteni. Azt 

az igyekezetet, amellyel a székelyföldi elitek megpróbálták elfogadtatni ezeket a jelképes 

elemeket, nem övezte siker.  

Azok a régió reprezentációjára irányuló kezdeményezések, amelyek a székelyföldi 

adminisztratív egység jelképeiként szolgálhatnának, inkább az egyes politikai csoportok saját 

stratégiájának megnyilvánulásaiként és szimbolikus tőkéjüket gyarapító kellékekként 

működnek, semmint gyakorlati értelemben is használható eszközökként. Például az említett 

székely bélyegeket és pénzérméket nem is forgalmazták szélesebb körben, míg a .sic 

tartománynév számára csak egy bizonyos célt határoztak meg. Az SZNT képviselőinek ötletét 

a magyarországi partnerszervezetek is felkarolták, így ideig-óráig a virtuális világban 

Székelyföld teljesértékű régióként jelent meg: „Székelyföld saját internetes azonosítója 

lehetővé teszi, hogy 2010 első negyedévétől a székelyföldi önkormányzatok, intézmények, 

cégek, magánszemélyek honlapjainak címe Székelyföldre utaló .sic végződésű legyen. A 

székely autonómiatörekvés egyik állomásaként, győzelmeként értékelhetjük, hogy a világhálón 

 
170 Ld. bővebben maszol.ro 2018a.  
171 Egy felháborodott román vevő videóban rögzítette, hogy a bevásárlóközpontban üzemelő gyorsbüfé kiszolgáló 
személyzete nem akarja őt román nyelven kiszolgálni. Noha később kiderült, hogy a videó egy olyan vágott 
anyagot tartalmazott, amelyből hiányzott a kontextus, a vevő pedig valószínűsíthetően szándékosan akarta etnikai 
színezetű ignoranciaként lefesteni a helyzetet, ez ennek ellenére felerősítette az országos magyarellenes hangokat: 
maszol.ro 2017. 
172 Ld. többek között a Válasz Online hosszú cikkét: Ablonczy 2019.  
173 A székely honosítási okirat egy, a magyar könnyített honosítás dokumentumának, virtuális székely verziója. 
Az okiratot kiadó intézmény nem létezik, annak tartalma kizárólag szimbolikus. 
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országok, autonóm régiók, kulturális közösségek között Székelyföld önálló entitásként jelenik 

meg.” (lásd: pontsic.org 2009).  

      
A bélyeget 2014-ben tervezték, a Csíksomlyói búcsút és a kegytemplom Mária-szobrát 

ábrázolja. A csak korlátozott számban elérhető bélyeg a Székelyudvarhelyért Alapítvány és a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetője, Szász Jenő megbízásából készült. A megrendelő 

szervezet a következő szöveget fűzte a bélyeg nyilvános bemutatásához az esemény 

sajtótájékoztatóján: „Azt üzeni, hogy egy ezer éve a Kárpát-medencében élő nemzeti közösség 

önrendelkezésre vágyik, Székelyföld Európa részeként akar autonómiát, önrendelkezést saját 

ügyeiben ugyanúgy, mint a dél-tiroliak, a katalánok vagy a Finnországhoz tartozó Aland-

szigeteken élő svédek" (lásd nski.hu, 2014). Az arany pénzérme 2015-ben került 

nyilvánosságra, fejoldalán Székelyföld térképe, címere, valamint a régió latin abc-vel és 

rovásírással megjelenített neve szerepel. Az érem írásoldala ugyancsak a Mária-szobrot és a 

pénznem latin-, illetve rovás betűkkel felvésett megnevezését – „sic” – tartalmazza. Ezek a 

kezdeményezések a székely identitás, a régió és az autonómia gondolatának rutinizálódásához, 

egyértelműségéhez vezethettek volna a hétköznapi helyzetekben. Az átvett, áttanult minták 

azonban nem terjedtek el, nem nyertek hivatalos elismerést, így értékük kizárólag szimbolikus 

maradt. 

 

5. 2. Éberséggel a banalizálódás ellen 

 

Az ír példából és a jelképes tartalommal felruházott tárgyak működéséből kitűnik, hogy a 

banalizálódás megértéshez külön kell választani a szimbolikus tárgy materiális jelenlétét és 

értékét. A zászló materiális jelenlétének észrevétlensége, használatának esetleges 

rutinizálódása nem kezdi ki a zászló szimbolikus erejét, tehát attól, hogy észrevétlenül lóg, nem 

kevésbé alkalmas a mozgósításra. Mivel a zászló a közösséget testesíti meg – ezt sulykolta a 

székelyföldi magyar politikai elit is az elmúlt évtized során –, ezért a jelenléte elengedhetetlen 

a közösség szimbolikus státuszának megmutatásához. Az egyéb elemek szimbolikus 
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jelentősége – mint a bélyegé vagy a pénzérméé – is sokkal korlátozottabb, mivel nem 

számítanak hivatalosnak, és még a helyiek sem ismerik (el) őket. 

A banalizálódás folyamatát Székelyföldön két fontos komponens akadályozza: egyrészt a 

román állam hol agresszíven, hol kevésbé élesen, de következetesen elutasítja az autonómial- 

és regionalista követeléseket, a hatalom újra és újra fellép a közterek szimbolikus (székely) 

kisajátításával szemben. A zászlók visszaszorítása a templomkertekbe és a magánházakra pedig 

folyamatosan a tiltásra és a harc folytatásának szükségességére emlékeztet. Másrészt a 2015-ös 

zászlótörvény és az autonómiastatútumok elutasítása – új eszközök és stratégiák nélkül – akár 

az ilyen jellegű törekvések végét is jelentheti, ezért a helyi politikai elit egyik legfontosabb 

feladatává az állandó mozgósítás és a közfigyelem fenntartása válik. 

A következőkben nem a banalizálódás természetes folyamatát, hanem a magától értetődőséggel 

és észrevétlenséggel szembeni harcot mutatom be, több eset alapján. Az egyik a 

sepsiszentgyörgyi Erzsébet-park székely zászlójának közfelháborodást gerjesztő eltűnése 2013-

ban. Június 4-én, a trianoni emléknap alkalmából, a helyi Magyar Polgári Párt felállított egy 

nagyméretű székely zászlót a központi parkban, ugyanazon a helyen, ahol egykor az 

Országzászló is állt. Már a megemlékezést követő napokban a prefektúra eljárást indított a 

zászló kitűzése – mint tiltott jelkép használata – miatt. A Kovászna megyei törvényszék 

decemberben el is fogadta a prefektúra érvelését, azonban a magyar vezetésű sepsiszentgyörgyi 

polgármesteri hivatal fellebbezett. Az ügy a brassói táblabíróságra került, amely 2014 tavaszán 

a zászló eltávolításáról döntött. Ez a zászlóper alapvetően nem különbözött a 2012–2015 közötti 

időszak korábbi eseteitől, egy aspektust leszámítva, éspedig hogy az RMDSZ-es magyar 

vezetésű önkormányzat – úgymond – megvédte a helyi rivális pártnak számító Magyar Polgári 

Párt zászlós akcióját, aktívan részt vállalva a perben és a nyilvánosság bevonásában. 

A zászló azonban még 2014 májusában is lengett – az önkormányzat nem távolíttatta el, válasza 

szerint azért, mert ez a két hónap sem volt elég, hogy a hivatalos döntés indoklását megkapják 

a brassói táblabíróságtól. Mindennek ellenére 2014. május 27-én, egy hétfői reggelen a 

zászlórúd üres volt. A munkába siető MPP-s városi tanácsos, aki a tavalyi trianoni 

megemlékezést vezette, arra lett figyelmes, hogy a zászlót „eltüntették”. Kérdőre vonta a 

polgármestert, és mivel nem kapott kielégítő választ, értesítette a helyi és az országos magyar 

médiát, majd a helyi rendőrségen feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen. Az újságírók az 

üggyel kapcsolatban a képviselő szavait idézték: „Olyanok tehették, akik nem tisztelik, nem 

tűrik el jelképeinket, így minket sem tisztelnek” (3szek.ro 2014). Több sajtóanyag az „Eltűnt a 

székely zászló” címmel tudósított a „szomorú esetről”, „provokációt” vagy „újabb támadást” 

emlegetve, de megjelent a helyi magyar közösség bírálata is, amely hagyta, hogy ez 
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megtörténhessen.174 Az állami rendőrség szóvivőjét kérdezték ugyan az ügyről, de ő nem tudott 

beszámolni sem az ellopott zászlóról, sem az ismeretlen tettessel szembeni feljelentésről. 

A helyi rendőrségen azonban kiderült, hogy még vasárnap délután a parki virágárusok egyike 

bejelentést tett, hogy a székely zászlót lefújta a szél. Akkor a helyi rendőrség begyűjtötte, és 

további döntésig megőrizte. Hétfőn a feljelentés helyett a lobogót átvette ugyan a politikus, de 

kitűzni már nem tűzhette ki, mivel időközben beérkezett a bírósági indoklás is. Az egész 

történet ugyan banális és véletlen események láncolatából áll, mégis jól megmutatja azt a 

viszonyulást, lelkiállapotot és készültségállapotot, amely a „zászlóbotrányok” helyi magyar 

aktorait jellemzi. Az eset értelmezésében két fontos körülményt érdemes kiemelni: egyrészt azt 

a veszélyeztetettség-érzést, amely a helyi tanácsos reakcióját magyarázza, és amelyet a magyar 

média kritikátlanul tovább terjesztett és gerjesztett. A másik aspektus a zászló 

banalizálódásának veszélyét domborítja ki: a politikus a román nemzetállami elnyomás mellett 

a helyiek közömbösségét határozta meg mint leküzdendő akadályt. 

  
Az újra felhúzott székely zászló. Forrás: Háromszék, 2014. május 29. 

https://www.3szek.ro/load/cikk/70691/zaszlo-a-viharban-karmento (letöltve: 2019.09.21) 

 

A megtámadottság érzése a hétköznapi emberek számára ugyanolyan átélt tapasztalat, mint a 

politikai aktorok számára vagy a magyar nyelvű média diskurzusaiban. Ahogy az előző 

alfejezetek is bizonyították, a társadalmi problémák etnikai keretezése és az ostromállapot mint 

 
174 A „közösség éberségének” bírálata más kontextusban is megjelent. A Kovászna megyei Szotyor település főút 
mellett húzódó templomkertjében és temetőjében 2016-ban húztak fel egy nagyméretű székely zászlót. A zászlót 
2018-ban megpróbálták levenni, és amikor ez nem sikerült, egy sírkőre állva próbálták letépni. A zászlólopás 
esetét a szemközti kocsmából figyelték a helyiek közül. Egy helyi újságcikk szerint a falufelelős nemcsak az 
ismeretlen tetteseket, hanem a helyi szemtanúkat is hibásnak vélte, hogy azok sem megakadályozni, sem 
tanúskodni nem hajlandóak az ügyben: 3szek.ro 2018.  



225 
 

élmény még az olyan hétköznapi beszélők számára is egyértelmű volt, akik a zászló körüli 

botrány politikai eredményeit nem ismerik el, és nem tudnak azonosulni a követelésekkel sem. 

A második aspektus ugyanakkor rámutat a forró és a banális nacionalizmus közötti dialektikus 

viszonyra – arra, hogy a szimbolikus konfliktusok mozgósító ereje alapvetően limitált. A helyi 

elitek jól érzékelik, hogy a mozgósítható tömeg egyre kevésbé fog elköteleződni az 

autonómiatörekvések mellett, amennyiben ennek az elitnek a mozgástere beszűkül. Ha csökken 

a politikai projekt reális esélye, akkor a helyi lakosság esetleg más közösségi célok felé fog 

elmozdulni. Mivel a konfrontálódás más módjait az elit eddig nem vállalta fel, a további 

radikalizálódást pedig az ifjúsági szubkultúrák tevékenységének támogatásával próbálta 

kiszervezni, az egyetlen eszköz, amit felhasznált, az identitáshoz kapcsolt morális 

kötelezettségek hangsúlyozása. Ha eltűnhet a közösségi zászló, akkor a közösség nem elég 

„éber”, eszerint a gondolatmenet szerint a kulturális értékek védelme a közösség tagjainak a 

felelőssége. Ahogy az előző fejezetekben már érintettem, az „éberség” fenntartását szolgálják 

az SZNT által szervezett Őrtüzek vagy Lármafák is – tulajdonképpen a veszély tudatosításának 

és a mozgósításnak közösségi ünneppé és megemlékezéssé alakított formái. Az események 

funkciója egyértelmű: ünnepélyes keretek között fenntartani a figyelmet, és tematizálni az 

etnoregionális és nemzeti sérelmeket. 

A zászlóharc kiüresedésére és a feltételezett közömbösségre több stratégia válaszolt. Ez nem is 

annyira a politikai elitnél mutatkozott meg, hanem a hétköznapi emberek viszonyulásaiban és 

barkácsgyakorlataiban. Egy családdal készült beszélgetés során175 a feleség a férje 

túlhangsúlyozott székely identitására – pontosabban az általa túlzónak vélt megnyilvánulásokra 

– tett rosszalló megjegyzéseket. A férj a „komolyan vett” származástudattal indokolta látványos 

performanszait. Ezt nemcsak megjelenésével hangsúlyozta – a bajusz és a hagyományos öltözet 

mellett a tájszólás és gesztikuláció is a tipikus székely férfi képét erősítette –, hanem azzal is, 

hogy ismerőseit, szomszédjait is folyamatosan győzködte az identitás kimutatására, 

számonkérte őket a vasárnapi misén való részvétel elmulasztása vagy a tüntetések elkerülése 

miatt. Mivel szerinte a származás és az identitás nem magától értetődő adottság, hanem kemény 

munka eredménye, ezért mind saját magától és családjától, mind pedig a környezetétől elvárta 

az identitás performálását. Az identitást úgy értelmezte, mint morális kötelezettséget és a 

munkával elért teljesítményt. Hangsúlyozta, hogy akár ő, akár családja kényelmesebb életet 

élhetne, ha lemondana a hagyományos életmódról176 és az önazonosságról, de ha következetes 

 
175 Terepnapló 2015. június 12. 
176 Házukat kézműves technológiákkal építették, belülről mésszel festették ki a falait, fával fűtenek, a főzéshez 
pedig a kútról hordják a vizet. Háztáji gazdaságukban nem használnak vegyszereket, kizárólag esővízzel vagy 
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akar maradni saját maga és közössége értékeinek megmentésében, szembe kell néznie a 

kihívásokkal. A házastársa ezzel szemben sokszor kínosnak, kellemetlennek érezte a férje 

viselkedését („engem is leéget”), például a szomszédokkal neki is megromlott a kapcsolata, 

barátaik pedig a folyamatos számonkérések miatt eltávolodtak tőlük. 

Az önazonosság túlhangsúlyozásának visszásságát a nő azzal illusztrálta, hogy felsorolta a férje 

zászlóval kapcsolatos elképzeléseit. Szerinte minden alkalmat megragad, hogy zászlót 

ajándékozzon az ismerőseinek és a rokonainak, de használatukat később számon is kéri: például 

a tanítónak is küldött egyet a gyerekeikkel, figyelmeztetve, hogy a „nemzeti önazonosságot”, 

illetve a „székelységet” az iskolának is erősítenie kell a gyerekekben. A zászló ki van 

függesztve a saját házukra, a férfi dolgozószobáját is dekorálja egy, illetve a hétvégi házukra is 

ki van tűzve. A feleség azonban nevetségesnek tartotta azt az elképzelést, hogy az erdőben 

kitűzött zászlónak lenne bármiféle funkciója, vagy használható lenne az identitás 

megerősítésére. A férj válasza azonban jól megvilágítja azt a tanult félelmet, amely az identitás 

elrejtésének veszélyét jelenti. Szerinte amennyiben nem performáljuk az identitásunkat, akkor 

az megszűnik, vagyis ha a székely jegyek nem látszanak, akkor az „ellenség” letagadhatja a 

közösség létezését is:  

 
„Ha nem lennék székely, nem tűzném ki a székely zászlót, de mert székely vagyok, kiteszem. Akár a weekend-

házra is! Azt sem bánom, ha csak a madár meg a medve látja, hogy ez egy székely ház. Senki nem mondhatja, 

hogy az nincs is, hogy mi nem is vagyunk!” (F19).  

 

Saját közösségük létének elhallgatása, megfosztása a kulturális és társadalmi elismeréstől a 

székelyföldiek egyik állandósult veszélyképzete. Ezt egyrészt erősíti az 1989 előtti korszak 

román nacionalista gyakorlata, másrészt a kortárs román politikai diskurzus régióra vonatkozó 

utalásai, továbbá azok a gesztusok, amelyekkel a térséget kezelik. Például a régió nevének 

kisbetűvel írása „secuimea” [székelység], az „așa-zisul Ținut Secuiesc” [az úgynevezett 

Székelyföld] szószerkezet alkalmazása, illetve a radikális román csoportok olyan jelszavai, 

mint például a „»ţinutul secuiesc« nu există!” [Székelyföld nem létezik!] vagy a „ţinutul 

secuiesc, pământ românesc!” [Székelyföld román föld!].177 

 
kútvízzel locsolnak, és paleo-étrendet követnek. Házasságuk legkomolyabb konfliktusát a gyerekek oltásának 
kérdése generálta, a feleség végül férje tudta nélkül vitte el gyerekeit a háziorvoshoz. 
177 A szélsőséges csoportosulásoktól a mainstream politikai erők vezetőiig, lásd pl. a Noua Dreaptă 
megnyilvánulásait: Radiomures.ro 2013. Továbbá Victor Ponta és Crin Antonescu kijelentéseit lásd: Adevarul.ro 
2010. 
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A közösség megsemmisítésének veszélye köszönt vissza egy fiatal férfival folytatott 

beszélgetésben is, aki szabadidejében egy székely civil szervezetet koordinál. Ő a 

zászlóhasználatért kirótt büntetéseket és a jogi tiltást megerősítésként fogja fel:  

 
„Szerintem ez csak nekünk jó, mert ha hagynák, hogy állandóan tegyük ki, sok ember észre sem venné. De tudja, 

hogy nem, és né, mégis, ki merte tenni, nekem ez pozitív! Kell ahhoz bátorság, hogy kitegyék, az intézményekre... 

szerintem kell. S megbüntetnek. S a házadra, oda azt teszel ki, amit akarsz, abba nem szólhat bele senki. De 

ilyenkor az is bátorság, s ha kint a zászló, tudják, hogy ott egy igazi székely ember lakik!” (F20) 

 

Az utolsó példa az észrevétlenné válás elleni gyakorlatok invenciózusságát szemlélteti. Egy 

székelyudvarhelyi tömbház lakóközössége a kitűzött székely zászlóra egy kis csengőt is 

erősített. A csengő egy állandó és kiszámíthatatlan lármafaként tudatosítja a közösségre 

leselkedő veszélyeket: csenget, ha fúj a szél, és csenget az esős időben. A zászló önmagában 

megszokottá válna a tömbházra kifüggesztve, de így állandóan emlékeztet a közösség 

küzdelmére. A zászló csengője a toronyórák időmérő és orientáló funkciójának ellenpontjaként 

egyszerre testesíti meg az állandó és kiszámíthatatlan veszélyt, és erősíti a figyelem fenntartását 

kreatív, de hétköznapi módon.  

   

A fényképet Geréd Ágnes készítette. 2018, Székelyudvarhely 

A banalizálódás azonban a politikai és általában az elkötelezett személyek szándéka ellenére 

mégis beindult, a zászlótörvény beiktatása óta a magán- vagy tömbházakon is egyre kevesebb 

zászló lobog. 
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6. Összegzés 

 

Ebben a fejezetben a hétköznapi emberek zászlóhasználata és személyes gyakorlatai kapcsán 

vizsgáltam az átlag emberek viszonyulását az otthonhoz, a szülőföldhöz, a politikai 

mozgósításhoz, az identitáspolitikához, valamint az államhoz. Ezek egy részéről a helyiek 

automatikusan, reflexszerűen beszélnek, másokról pedig nehézkesen nyilvánítanak véleményt. 

A történetek többsége azonban jól mutatja, hogy az elitek és a hétköznapi emberek elképzelései 

az ideális régióról és a román államról egymásból táplálkoznak. A személyes tapasztalatok és 

a politikai diskurzusok abban egészítik ki egymást, ahogy a helyiek a saját csoportjukról és az 

idegen másik meghatározásáról beszélnek. A két narratíva sok ponton egymásra épülve és 

íródva, egymást gerjesztve jeleníti meg azt a bonyolult viszonyrendszert, amelyben a regionális 

identitás a székely zászló használatán keresztül artikulálódott. Fontos ugyanakkor, hogy a 

székelyföldi etnikai viszonyrendszerekben az identitás (vagy ahogy a helyiek használják, 

amikor kulturális identitásról beszélnek: kultúra) olyan érték a helyiek szerint, amit nem lehet 

eltanulni, ahhoz el kell sajátítani azokat a társadalmi gyakorlatokat is, amikben ez 

megnyilvánul. Ebben a kontextusban az identitást a teljesítményhez, az önfeláldozó munkához 

kapcsolják a helyiek, amiért meg kell dolgozniuk, és amit meg kell őrizniük, ez pedig átszövi a 

regionális hovatartozásról, a kisebbségi élethelyzetről folyó beszédet. 

A politikai szándék, miszerint a székely zászló nemcsak a területi autonómiáért vívott harc 

megtestesülése, hanem az identitás jelképévé is vált, alapvetően megvalósult. Ez azonban két 

egymással összefüggő, mégis ellentétes folyamatot indított be. Az otthonossággal összefonódva 

a zászló jelenléte természetessé vált a régióban, így veszített a mozgósító erejéből. A jelkép 

ugyan elterjedt mind a családi környezetben, mint a közösségi ünnepek során, de az eredeti célt, 

a politikai követeléseket nem sikerült elérni. A zászló mozgósító ereje – terjedése és 

„banalizálódása” ellenére – a 2015-ös zászlótörvény elfogadása óta is láthatóan csökkent.  
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XI. Konklúzió 

Dolgozatomban azt vizsgáltam meg, hogy a 21. században, a globalizáció késő ipari 

társadalmaiban hogyan érvényesül egy, a 19. századi nemzeti mozgalmak klasszikus 

mozgósítási módszereit és diskurzusait követő etnoregionális mozgalom. Arra voltam kíváncsi, 

hogy a korábbi, sikeresnek bizonyult minták alapján miképp talál ki új hagyományokat, és 

hogyan próbálja folytatni egy elképzelt közösség intézményesítését, határainak 

megszilárdítását. Ugyanakkor az is foglalkoztatott, hogy az emberek milyen mértékig 

hajlandók azonosulni ezekkel a régi modellek alapján működő törekvésekkel, továbbá hol 

vannak manapság a nemzetépítés korlátai, illetve milyen új lehetőségei és terepei vannak. 

A székely identitáspolitikai törekvések, illetve a velük összefonódó autonómiamozgalom 

látványos felerősödését a 2010-es évek első felében több strukturális feltétel erősítette. Az első 

Románia európai uniós csatlakozási folyamata volt. Románia uniós integrációját ugyanis az 

erdélyi magyar elitek sokáig fordulópontnak gondolták a többségi–kisebbségi viszony 

történetében, egy olyan platformként és védőhálóként, ami az érdekérvényesítést lehetővé teszi 

és a kisebbséggel szembeni diszkriminációt pedig megakadályozza. Az uniós tagságtól azt 

várták, hogy az előző két problémát valamilyen nemzeti önkormányzat – lehetőleg regionális 

területi autonómia – létrejöttével orvosolja majd (Bajtalan 2016). A strukturális feltételekkel ée 

a kisebbségi elit elképzeléseivel összefüggésben az identitás körüli diskurzusai is felerősödtek. 

Míg a rendszerváltáskor a magyar identitás megtestesítői a felsőoktatás, a magaskultúra és 

folklórkutatások különböző intézményei és hozzá kapcsolható elemek, mára ez a kör 

radikálisan kiszélesedett. A felsoroltak mellett a hétköznapi élet különböző tárgyai, a 

mindennapi szokások is az identitás megtestesítőivé váltak. Az identitás tárgyiasult vagy 

gyakorlatba ültetett diskurzusai összefonódtak az érdekérvényesítés politikai törekvéseivel. A 

definíciós és klasszifikációs küzdelmek tehát nemcsak a közösség politikai és Románián (illetve 

a magyar nemzeten) belüli pozíciójára hatottak, hanem arra is hatással voltak, hogy az 

identitáshoz kapcsolt szokások, termékek, gyakorlatok hogyan sokszorozódtak meg és váltak 

mainstreammé, illetve hogyan politizálódtak át. 

Az identitás diskurzusainak és tárgyiasulásának a kiszélesedése, illetve az elismerés és a 

hátrányos helyzet kompenzálását célzó törekvések nem egy elszigetelt, székelyföldi folyamat, 

hanem a nemzetközi identitáspolitikai küzdelmek keretében érthető meg. A nemzetközi 

identitáspolitikai mozgalmak újabb hullámai nemcsak a politikai célok meghatározását és 

nyelvét, hanem a (politikai és jogi) eszköztárak formai keretét is behatárolják. Európában az 

identitáspolitikai mozgalmak nemi és más kisebbségek elismerésre irányuló törekvések mellett 
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felerősítették a bevándorló közösségek és a történeti kisebbségek közötti különbségtételt is 

(Tárnok 2016). A történeti kisebbségi stratégiák egyik fontos pontja lett a más etnikai, nemzeti 

vagy rassziális alapon meghatározott kisebbségi elismertetési törekvésektől való elhatárolódás. 

Ennek egyik megnyilvánulása a „őshonos” nemzeti és etnikai kisebbségek meghatározásában 

és megszervezésében öltött testet. Az „őshonosság” ebben a politikai diskurzusban az olyan 

kisebbségekre utal, akik közösségként hagyományosan együtt élnek az adott nemzet területén 

a többségi társadalommal, általában saját nyelven működő intézményrendszerüknek 

köszönhetően nem asszimilálódtak a többségi társadalomba. Az európai szintű őshonos 

kisebbségi ernyőszervezet az adott kisebbség hagyományos pozícióinak megőrzését és a 

hasonló közösségek érdekérvényesítési lehetőségét hangolja össze, sokszor a bevándorló 

közösségek kulturális elismerésével szemben megfogalmazva. Az ernyőszervezet tagjai 

mellé178 a székelyföldi autonómiamozgalom aktorai is felsorakoztak, követve az előbbiek 

szervezetépítési stratégiáit és gyakorlatait.179 Az „őshonos” kisebbségek identitáspolitikai 

küzdelmében a bevándorló közösségekhez képest megfogalmazott etnicitás az identitás 

státuszjelölő funkcióját erősítette, ami a székelyföldi kontextusban később jól rezonált a magyar 

kormány bevándorlásellenes diskurzusára is.  

A következő strukturális feltétel, amely hozzájárult a mozgalom megerősödéséhez, a térség 

gazdasági visszaesése volt (Csata 2017). A rendszerváltás utáni iparosított kisvárosok 

leépülése, majd a modernizáció megakadása – a Románián belüli viszonylagos leszakadás – 

ugyanis nagymértékben kikezdte a magyar politikai establishmentbe vetett bizalmat.180 A térség 

felemás fejlődése, a munkanélküliség és a kilátástalanság (pénzcsinalok.transindex.ro 2019), 

illetve az elvándorlás állandó feszültséget gerjesztett a székelyföldi megyei vezetés és Bukarest 

között, ami az erdélyi magyar politikai elit és a régiót képviselők közötti viszonyra is kihatott. 

Az állam ugyanakkor továbbra is jelentős tényező maradt, nemcsak a források újraelosztása, 

hanem a gazdaság területén is, és megnőtt a helyi önkormányzatok szerepe is – ez pedig a 

romániai magyar politikai vezetés pozícióját is biztosította, amely így kiépíthette, és 

működtethette saját patrónus–kliensi hálózatait.  

 
178 Az European Free Alliance egy 46 taggal rendelkező ernyőszervezet, amely „nacionalista”, „regionalista” és 
„autonomista” pártokat egyesít az Európai Unión belül (ld. https://www.e-f-a.org/who-we-are/). A flamand, skót, 
baszk és katalán mellett szardíniai, breton vagy akár a lettországi orosz szervezeteket egyesít, ahová 2010-es 
évek közepétől az erdélyi magyar és a régióban aktív pártok is becsatlakoztak. 
179 Őshonos kiebbségek kapcsán ld. Horváth 2014.  
180 Lásd az összegyűjtött adatokat: http://statisztikak.erdelystat.ro/adatlapok/erdely/3280. A népszámlálási 
adatokból kitűnik, hogy a két magyar többségű megye székhelyeinek lakossága az 1992-es népszámlálási 
adatokhoz képest Csíkszeredában 7000 fővel, míg Sepsiszentgyörgyön 12000 fővel csökkent a húsz év alatt.  
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Az autonómiamozgalom szervezeteit és aktorait – amelyek a régió politikai osztályának 

riválisaiként, illetve Székelyföld morális újítóiként léptek fel – 2010 előtt is támogatták 

Magyarországról. 2010 után, magyarországi partnereik kormányzati szerepvállalásával 

azonban új lehetőségek nyíltak meg előttük. Az anyagi támogatások mellett mozgalmuk állandó 

legitimációban részesült magas közjogi tisztségeket betöltő magyar politikusok részéről is. A 

helyi vezetők által kezdeményezett tüntetések kölcsönös haszonnal jártak: nemcsak egyes 

székelyföldi politikusok legitimitását erősítették meg, hanem a magyarországi támogatókét és 

szövetségesekét is, azok ugyanis szolidaritásukat fejezhették ki az anyaország határain túl élő 

magyar közösségek iránt. 2010–2016 között Magyarország kormánya fontos aktorává vált a 

régió és Bukarest közötti politikai erőtérnek: a szimbolikus anyaország támogató szerepét a 

kettős állampolgárokért felelős állam szerepével ötvözte. 

A székely identitáspolitika azonban nemcsak a román és a regionális identitás közötti távolságot 

hangsúlyozta, hanem a székely és a magyar kategóriák közötti különbségeket is artikulálta. Az 

autonómiamozgalom aktivistái ebben a kontextusban is a székely identitás státuszjelölő 

szerepét emelték ki. Szerintük az identitás ugyan öröklődik generációról generációra, de az 

etnikai csoporthoz való tartozásra érdemessé kell válni, vagyis az identitáspolitikai 

diskurzusokat az érdemesség és a teljesítmény fogalmaira köré építették. Etnopolitikai céljaik 

azonban nem csupán a román állam ellenállása miatt nem tudtak megvalósulni, hanem – többek 

között – a régió kulcspozícióit uraló politikai szervezet befolyása miatt sem. Az utóbbi ugyan 

képes volt marginalizálni a kezdeményező, morális újító és hatalmi ambíciókat dédelgető 

értelmiséget, valamint áthelyezni az identitáspolitika hangsúlyát a székely–magyar kategóriák 

közötti különbségről a székely–román kategóriák aszimmetriájának tematizálására, de 

elsősorban abban volt érdekelt, hogy új egyensúlyt alakítson ki az erdélyi magyar, a romániai 

és a magyarországi politikai aktorok között. Azaz egy olyan kölcsönösen elfogadható alkut 

kössön, amelynek köszönhetően az identitáspolitikai küzdelem nem éleződik erőszakos 

konfliktussá. Ezzel pedig a térség elismeréspolitikai követeléseit is visszahelyezte az erdélyi 

magyar diszkurzív térbe.181  

Mindazonáltal a székely zászló elterjedésével a regionális identitás nemcsak még láthatóbbá 

vált, hanem a társadalmi gyakorlatok szintjén is megnyilvánult. A zászlók kitűzése a tudatos 

politikai cselekvést is lehetővé tette: ezekkel a helyiek nemcsak a számos, korábban románként 

számon tartott közintézményt – önkormányzatok, megyei tanácsok – jelöltek, hanem a helyi 

lakosok házait, lakásait is jelöltté tették. A 2012 és 2016 közötti időszakban a hovatartozás ilyen 

 
181 Tehát csökkentette a székely–magyar kategóriák közötti távolságot és a határtermelést. 
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látványos performálása nyilvánvalóvá tette az etnicitás hétköznapi különbségtevésének 

gyakorlatait. Az etnikai jelöltség–jelöletlenség, illetve a forró és a banális nacionalizmus 

egyszerre mutatkozik meg a szimbólumok körüli politikai mechanizmusokban, ami a helyi 

elitek, a román nemzetállam és a helyi, hétköznapi emberek relacionális viszonyában érthető 

meg. A banális és a forró nacionalizmus közötti elmosódó határokat a zászló példáján mutattam 

be. A másfél évtizedben történt változások azt bizonyították, hogy az erős regionális identitás 

mellett a román nemzetállam mint elnyomó hatalom képe sikeresen tudja mozgósítani a helyi 

lakosságot a kijelölt kulturális és politikai célokért. 

A politikai mező fentebb már érintett változásai hatással voltak az etnikai szimbolizációra is. A 

régió etnikai jelöltségének fenntartásában – vagy akár fokozásában – alapvetően minden 

politikai szereplő érdekelt volt, annak ellenére, hogy az nyilvánvalóan hozzájárult a közöttük 

lévő feszültség gerjesztéséhez. Az elemzett időszakra jellemző volt a forró nacionalizmus billigi 

definíciója: az etnikai határok aktiválódása, a nacionalista értelmezési keretek terjedése, a 

radikális jobboldali szervezetek provokációi felerősítették és dominánssá tették a román állam 

mint elnyomó hatalom diskurzusát, ez a diskurzus hegemónná vált az erdélyi magyar 

nyilvánosságban. A helyi politikai mozgósítás fokozódását a magyar és a rá reagáló román 

elitek érték el, egy tényleges konfliktus kirobbanását azonban több tényező is gátolta. Mivel a 

kelet-európai országokban nem példa nélküli a nemzeti vagy etnikai ellentétek elfajulása, 

adódik a kérdés, hogy Székelyföldön – az 1990 eleji marosvásárhelyi eseményeket leszámítva 

– miért nem került sor komolyabb erőszakos cselekedetekre, illetve, hogy a területi autonómia 

és a magyar/székely identitáspolitikai törekvések mennyire generálhatnak véres konfliktust a 

többég–kisebbség viszonylatában. Abban, hogy a zászlóbotrányok és az őket kísérő egyéb 

törekvések végül mégsem eszkalálódtak, szerepet játszott egyrészt a román állambiztonsági 

hatóságok aktív jelenléte is, másrészt pedig az a már említett körülmény, hogy a román politikai 

mezőbe is integrálódott magyar párt képes volt visszanyerni az ellenőrzést a helyi etnopolitikai 

törekvések fölött, újra megteremtve és fenntartva a nacionalizmus forró és banális formái 

közötti ingatag egyensúlyt. 

Rogers Brubaker és szerzőtársai a kolozsvári terepen hasonló kérdéseket vizsgálva arra a 

következtetésre jutottak, hogy a 2000-es években a magyar–román etnikai konfliktus 

lehetősége Gheorghe Funar nacionalista megnyilvánulásai ellenére nem volt igazán nagy. A 

hétköznapi emberek helyzetértékelése és a politikai diskurzusok közötti távolság, illetve a 

politikai diskurzusokkal szembeni közömbösség lehetővé tette a hétköznapi emberek számára 

azt, hogy ne foglalkozzanak polgármesterük nacionalista túlkapásaival – vagy akár hogy ki is 

gúnyolják azokat. A kutatás bizonyította, hogy az etnikai különbségek ellenére a helyiek 
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számára a polgármester performanszai, provokatív megnyilvánulásai komolyan vehetetlenek 

vagy eltúlzottak, és ezt a kolozsváriak körében társadalmi konszenzus övezi. Ettől azonban a 

székelyföldi terep több ponton is különbözik. Egyrészt problémát okoz, hogy az elnyomást vagy 

a nacionalizmust nem egy személy, konkrét politikus testesíti meg, hanem azt egy elvont külső 

hatalomként érzékelik a helyiek. Ezt a külső hatalmat ugyanakkor etnikai fogalmakkal írják le. 

Abban a tekintetben sem alakult ki konszenzus, hogy a politikai osztály érdekében állna az 

etnikai különbségek hangsúlyozása, míg a hétköznapi emberek között egyetértés lenne, mivel 

a helyiek a régió gazdasági lecsúszását a magyarokkal szembeni román nacionalista politika 

hosszútávú hatásának tudják be. Elterjedt az az álláspont, hogy a térség gazdasági helyzete, a 

többi régióhoz képest érzékelhető lemaradása a román hatalom szándékos stratégiájának 

köszönhető, amit kizárólag a magyarországi támogatások és befektetések tudnak kompenzálni.  

A kolozsvári viszonyoktól abban is különbözik a székelyföldi helyzet, hogy a magyar többségű 

régióban a párhuzamos magyar és román nyilvánosságok ritkán érintkeznek, kevés olyan fórum 

létezik, ahol ezek az álláspontok találkozhatnának. A székelyföldi magyar elitek lehetősége és 

szándéka, hogy a román nyilvánosságban tematizálják ezeket a problémákat túl csekély, 

miközben a régióban betöltött vezető szerepük a többségi pozíció szimbolikus tőkéjével 

ruházza őket fel. Regionálisan többségiként viselkednek, országosan azonban a saját régiójuk 

reprezentációját sem tudják ellenőrizni. A helyi többségi lét a hétköznapi emberek szintjén is 

eltér a Kolozsváron (vagy más interetnikus közegben) élő kisebbségi magyarok körülményeitől. 

A székelyföldi régió a nemzeti képzeletben olyan etnikai határvonal, ahol a magyar nemzeti és 

a regionális jelentések is felerősödnek, egyfajta végvárként képzelik el az erdélyi és a 

magyarországi elitek, ezért a helyi nacionalizmusra kevésbé jellemző az interetnikus 

viszonyokban megnyilvánuló, etnikai témákat érintő tapintat. 

A kolozsvári terepmunkából született könyv eredményei és a székelyföldi nacionalista 

megnyilvánulások közötti különbséget főleg publicisztikai írásokban a civilizált nagyváros és 

az elmaradott vidék dichotómiájával írják le. Ráadásul ezt megerősíti a budapesti, vagyis a 

távoli tekintet is, ahol már a magyar belpolitikai értelmezések is megjelennek: az elmaradott 

Székelyföld feltétlen támogatója az Orbán-kormánynak, míg a felvilágosult nagyvárosok 

polgárai, például a kolozsvári magyarok, elutasítják a nacionalista beszédmódot. Ez a 

szembeállítás azonban félrevezető, főleg, ha azt a tényt is számításba vesszük, hogy a 

székelyföldi fiatalok egy része kolozsvári egyetemistaként, majd munkavállalóként épít 

karriert, vesz részt a kulturális intézmények munkájában, illetve alakítja a város kulturális 

életét.  
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A kolozsvári könyv egy provokáció bemutatásával kezdődik (ld. Brubaker et al. 2011:1–7), 

amely során a kolozsvári magyar konzulátusról napközben leemelik a magyar zászlót. Az itt 

megnyilvánuló közömbösséggel párhuzamba állítható a dolgozatom bevezetőjében említett 

csíkszeredai eset, valamint a Sepsiszentgyörgyön eltűnt székely zászló ügye (ld. Éberség a 

banalizálódás ellen című alfejezetet), ahol a viharban letépett székely zászló felkutatását 

(morális) pánik kíséri. A kolozsvári és székelyföldi esetek legfőképpen a hétköznapi emberek 

és a helyi elit személyes bevonódásának mértékében különböznek egymástól. A székely zászló 

ebben az időszakban már annyira összefonódott a közösség jövőjének, reprodukciójának, 

harcának elképzeléseivel, hogy a zászló eltűnését a közösség fenyegetettségének jeleként, a 

megsemmisítésre tett kísérlet metaforájaként fogták fel. A székely identitás és közösség 

reprezentációjának kérdése egyértelműen a közösség létének, fenntartásának módjaként 

rögzült, és olyan paranoid elképzelésekhez kapcsolódott, amelyek szerint ha az identitás nem 

nyilvánul meg a viselkedés, öltözet, tájszólás, társadalmi gyakorlatok formájában vagy más 

módon, akkor letagadható vagy eltüntethető. 

Az etnikai konfliktusok okai között általában a kulturális különbségeket, illetve a gazdasági 

viszonyok egyenlőtlenségét emeli ki a szakirodalom. Dolgozatomban a székelyföldi régió 

kontextusában a kulturális különbségek kommunikálásának új platformjaira, illetve a hatalmi 

egyenlőtlenség elleni fellépés új módjaira is kitértem. A székely zászló ugyanis részt vett a 

különbségek kommunikálásában az ezt hagyományosan végző kulturális intézmények mellett 

– úgy a nemzeti hovatartozást tárgyiasító áruk, mint a zászlókkal ellátott köz- és magánépületek 

révén. Az identitásról való beszéd olyan banálisabb esetekben is aktiválódott, mint a Heineken 

és az Igazi Csíki sör gyártója közötti konfliktus, a kürtőskalács hungarikummá nyilvánítása 

körüli vita vagy a csíksomlyói búcsúnak a szellemi világörökség romániai listájáról való 

lehagyása. Az egyenlőtlenség elleni mozgósítást pedig nemcsak a helyi politikai aktorok, 

hanem a riválisaikként működő értelmiségi csoportok, illetve a radikális jobboldali szervezetek 

is gerjesztették. A helyiek román állammal szembeni attitűdjét pontosan jelzi az is, hogy a 

székely zászló elterjedéséhez nagyban hozzájárultak a hatóságok által indított perek és tiltások 

is. Amikor a helyi nyilvánosságban témává tették azt, hogy a román állami hatóságok jogalap 

nélkül távolíttatják el a szimbólumot (jogi értelemben 1990–2015 között még nem szabályozták 

a regionális zászlók használatát), annak etnikai jelentősége hirtelen megnőtt. Az egyenlőtlenség 

és elnyomás diskurzusának vannak ugyan felmérések által bizonyítható elemei, például az 

etnicitás mentén erősödő munkaerőpiaci egyenlőtlenségek (ld. Csata 2017), de ahogy a 

hétköznapi emberekkel folytatott beszélgetésekben felidézett tapasztalatok is alátámasztották, 

a lakosság körében konszenzus övezte azt a megállapítást, hogy a román állam célja, hogy a 
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székelyeket és általában a magyar kisebbséget asszimilálja, vagy legalábbis egy politikai 

ágenciájától megfosztott kulturális kisebbségi csoporttá degradálja. 

A nacionalizmuskutatás kultúratudományi megközelítése hangsúlyozza, hogy az etnikai 

identitás jelentősége és határfenntartó mechanizmusa akkor értékelődik fel, amikor a közösségi 

értékek vagy a közösség határainak fenntartása nehézségekbe ütközik, a közösség valamilyen 

külső veszélynek van kitéve, illetve akkor, amikor az erőforrásokért folytatott verseny éleződik. 

A székely zászló megtervezését követően az autonómiamozgalom mozgósító ereje még éveken 

keresztül nem volt igazán jelentős. Ám amikor az erdélyi magyar politikai mezőben szinte 

monopolhelyzetben lévő párt támogatottsága a régióban relatíve meggyengült a 2000-es évek 

végén, az autonómia és a székely identitáspolitika ügyeinek felvállalása szimbolikus tőkeként 

kezdett működni. Nemcsak politikai választást lehetett vele nyerni (Bognár 2016), hanem a 

régió reprezentációja fölötti ellenőrzést is lehetővé tette.   

Dolgozatomban a fentebb vázolt folyamatok képezték a székely zászló vizsgálatának 

kontextusát. A tárgy eddigi, alig másfél évtizedes története mintegy magába sűríti a közösség 

és az egyén, a közélet és a hétköznapok összefonódását és egymásra hatását a Románia közepén 

elhelyezkedő régióban. A 2004-ben megtervezett zászló ugyanis egyszerre jeleníti meg a 

regionális, kisebbségi és nemzetállami politikák, továbbá az elit, a kezdeményező, de politikai 

értelemben marginalizált csoportok, illetve a hétköznapi emberek egymásra ható viselkedését, 

a szimbólum terjedésének okait és infrastruktúráját és a kulturális gyakorlatokban megjelenő 

hagyományos mintákat. 

Munkám első két fejezete a lokális közösségek szintjén tekinti át azt a viszonyrendszert, amely 

lehetővé tette az autonómiamozgalom kibontakozását. A zászló megtervezését követő első 

években (2004–2010) a szimbólum gyakorlatilag csak a személyes kapcsolathálókon keresztül 

terjedt. A zászló vizuális kódjainak kiválasztása, azok megérvelése, majd később egy heraldikai 

vita kibontakozása azt a relacionális viszonyt mutatta meg, amely a helyi kultúráról és 

hagyományokról való beszéd és a székelység eredetének, jelentőségének és kulturális 

hovatartozásának kérdései körüli történeti diskurzusok között létezik. A zászló – a szakmai 

standardokkal kapcsolatos kifogások ellenére – hitelessé és széles körben elfogadottá vált, ami 

megvilágította többek között a helyi, kezdeményező értelmiségi csoportok széles körben 

elfogadott tekintélyét. A kezdeményezők azonban csak korlátozott keretek között tudták 

terjeszteni a zászlót, mivel mozgósításra nem volt sem anyagi fedezetük, sem pedig 

intézményes lehetőségük. A zászló népszerűsítését ezért egy időre a nacionalista és radikális 

megszólalásairól híres Magyarok Világszövetsége folytatta. 2010 után a régió politikai 



236 
 

diskurzusa erőteljesen a székely identitáspolitika és a területi autonómiatörekvések felé 

mozdult el, ezért a már létező zászlót „újra felfedezték”, gyakorlati szerepet is szánva neki.  

A második fejezet a régió reprezentációjáért folytatott versengéseket tárgyalja. Ez alatt azt a 

rivalizálást értem, amely a helyi kezdeményező morális újítókból politikai szereplőkké előlépők 

és a hatalmat birtokló, a támogatások felett diszponáló helyi politikai elit között folyt, kitérve 

annak különböző szintjeire és fókuszaira. A politikai szereplők közötti verseny tétje a régió 

adminisztratív, társadalmi és gazdasági szempontból való megkonstruálása, jelen esetben 

Székelyföld területének meghatározása, a regionális identitás megszilárdítása és a térség hiteles 

politikai képviselete által. A verseny nemcsak a politikai szereplőket involválta, hanem kiterjedt 

az általuk szervezett utcai eseményekre, ünnepekre is, amelyek révén a helyi lakosság kulturális 

(és önrendelkezési) jogokat igénylő politikai közösségként jelent meg. 

A régió reprezentációjában és az identitáspolitikai törekvésekben a politikai és helyi értelmiségi 

csoportok mellett a radikális jobboldali fiatalok is aktívan részt vettek. A radikális jobboldali 

szubkultúra Székelyföldön mint civil, hagyományőrző csoport szerveződött, ami lehetővé tette 

számára a helyi társadalmi beágyazódást, ideológiájában és társadalmi gyakorlataiban azonban 

a magyarországi testvérszervezeteit követte. A harmadik fejezetben kitérek a szubkultúra 

ideológiai hátterére, ezen belül a romákhoz és a román államhoz (a „románokhoz” vagy a 

„hatalomhoz”) való viszonyára. A radikálisok ideológiájában világosan megfogalmazódott, 

hogy miképp képzelik el Székelyföldet és a székely identitást, amelyet az 

autonómiamozgalomnak rekonstruálnia kellene. Azon túl, hogy nyíltan vállalták 

irredentizmusukat – ami megkülönbözteti őket a legtöbb autonomista csoporttól –, 

Székelyföldre egyfajta organikus társadalmi szervezetként tekintettek, ahol úgy az etnikai 

csoportoknak, mint általában a közösség tagjainak pontos feladataik vannak. A romák eszerint 

az elképzelés szerint az olcsó munkaerőt jelentenek, a székelyek és a románok közötti viszonyt 

pedig a hatalmi aszimmetriának kell jellemeznie – természetesen a székely identitásúak javára. 

Az etnikai csoportokhoz hasonlóan a helyi közösség tagjait is hierarchikusan kell megszervezni 

az érdemesség, a rátermettség és a különböző feladatokhoz való hozzáértés alapján. A 

társadalmi rend hierarchikus elképzelése a kezdeményező értelmiségi csoportoktól vagy a 

hétköznapi emberektől sem idegen, ők azonban az etnikai csoportok közötti átjárás 

vonatkozásában megengedőbbek, mint a radikális jobboldali csoportok. A székely zászló a 

társadalmi rend visszaállítására törekvő mozgalom egyik a szimbólumává vált – elsősorban 

regionális, székely mivoltából fakadóan, de azért is, mert a hatósági fellépések következtében 

megtestesítette az „elnyomó hatalommal” való dacolást. 
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A zászló elterjedését azonban nemcsak az segítette elő, hogy a román hatalommal szembeni 

tömeges mozgósítás tárgyi megjelenítője lett, hanem az is, hogy hozzáférhetővé, elérhetővé vált 

a piacon több egyéb, a székely identitást megtestesítő tárgy mellett. Ennek lehetőségeit és 

körülményeit tárgyalja a negyedik fejezet. A székely identitás tárgyiasult reprezentációjának 

hagyományosan van egy szűk, ellenben szimbolikus értelemben fontos piaca. A nemzeti 

gondolatot vagy hovatartozást kifejező tárgyak sorában 2004-től a székely zászló is helyet 

kapott, és a radikális jobboldal által fenntartott vagy általuk ellenőrzött bolthálózatok voltak az 

első helyek, ahol árusítani kezdték. A zászló körüli politikai performanszok 

megsokszorozódásával azonban egyre nagyobb lett iránta a kereslet. A helyi 

önkormányzatoknak és a magyar pártoknak ugyanis a középületekre kifüggesztett lobogók 

mellett biztosítaniuk kellett a lakosság körében szétosztott, illetve a nemzeti vagy vallási 

ünnepeken használt zászlók pótlását, ezért megbízható gyártót kellett találniuk. A 

megbízhatóság kritériuma viszont nemcsak a minőségi követelményekre terjedt ki, hanem az 

etnikai és társadalmi megbízhatóságra is. 

A zászló elterjedésének egyik fontos eredménye volt, hogy a helyiek számára könnyen elérhető 

identitásmarkerré vált. A székely zászlóval való azonosulás – annak ellenére, hogy egy kitalált 

hagyomány kevesebb mint két évtizede létező szimbolikus tárgyáról van szó – jelentősnek 

tekinthető. A hétköznapiság kérdését az utolsó, ötödik fejezetben három szempontból 

tárgyaltam: elsőként a hétköznapi emberek viszonyulásait vizsgáltam a régióhoz, az identitás 

kérdéseihez és attitűdjüket a térségben felerősödő etnikai határokhoz. Az első rész legfontosabb 

tanulsága, hogy a fiatalok kritikákat fogalmaztak meg az etnikai hovatartozás 

túlhangsúlyozásával és a térség politikusainak mozgósító módszereivel kapcsolatban, de 

hosszútávon valóban fenyegetve érezték saját közösségük megmaradását. A veszélyt leginkább 

a hatalom – a román nemzetállam – testesítette meg számukra, egy olyan erőcentrum, amely az 

intézményeken, az egyes csoportokon vagy embereken keresztül is képes hatást kifejteni. A 

fiatalok saját pozíciójukat és szerepüket a régióban konkrét viszonyrendszerben képzelték el, 

korosztályukra pedig mint a régió modernizációjának és a helyi kultúra reprodukciójának 

aktoraira gondoltak. A fiatalokkal folytatott beszélgetésekben visszaköszönt a régió 

társadalmáról alkotott elképzelés, amelyben minden társadalmi csoportnak meghatározott helye 

van, és amely hierarchikus rendet teremt Székelyföldön – ebben az esetben az életkor alapján. 

A zászlóhasználat a politikai jellegű eseményeken túl a hétköznapokban és a privát szférában 

is megjelent. A zászlók használata a sporteseményeken és a székely identitásukat hangsúlyozó 

sportolók körében a szimbólum jelentésének egy újabb aspektusát emelte ki: kitartással, jó 

stratégiák megválasztásával és megfelelő teljesítménnyel legyőzhetők az akadályok, úgy a 
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sportban, mint a társadalmi viszonyokban. A zászló használata a privát térben ehhez képest egy 

másik tapasztalatot emelt ki, mégpedig azt, hogy a rendszerváltás előtti időszak elnyomását 

folytatva a román nemzetállam újra a személyes szférába kényszeríti a székely identitás 

megélésének, reprezentációjának lehetőségeit. Az állammal szembeni ellenállásra és a székely 

identitás megélésére minden, még a legszemélyesebb családi alkalmat is meg kell ragadni, 

például a lakodalmat, a családi karácsonyozást vagy a születésnapok megünneplését.  

A zászló rutinizálódására és banalizálódására akkor kerül sor, amikor a politikai elit nem 

mozgósít az etnikai határok védelmében, illetve amikor az etnikai közösség biztosítottnak érzi 

saját kulturális értékeinek és intézményeinek reprodukcióját. Ahogy más kutatások is 

bizonyították, minél magasabb fokú autonómiát élvez egy kisebbségi közösség, etnikai jelképei 

annál hamarabb banalizálódnak, és annál kevésbé alkalmasak a politikai mozgósításra (Crameri 

2000). Mivel Székelyföldön a zászlóhasználat összefonódott a hatalmi elnyomással szembeni 

ellenállással, a rutinizálódás és banalizálódás nem mehetett úgy végbe, mint egy nemzetállam 

esetében a nemzeti hovatartozást kifejező jelképek hétköznapivá válása, ezen keresztül pedig a 

nemzeti identitás reprodukciója. A zászló szimbolikus tárggyá válása, majd eltűnése a 

közterekről és a magánházakról ennek az ellenkezőjét is bizonyítja: a törvény elfogadásával a 

helyi politikai fókuszok is megváltoztak, a zászló kitűzésének szimbolikus jelentősége 

csökkent. 

A zászlóhasználat ügye tehát egy rövidebb, pár éves időszakra volt képes keretező téma 

maradni a helyi nyilvánosságban. Az, hogy ebben az időszakban az elkötelezett politikai elit a 

zászló védelmét jelölte ki a legfontosabb közösségi feladatnak, majd pár év múlva látszólag 

lemondott erről a célról, jól mutatja a régióban zajló szimbolikus politikák működését. A 

nemzetépítési folyamat részét képező szimbolikus politizálás ugyanis általában a nemzetállam 

törvényi keretein belül, esetleg azokat feszegetve, a szürke zónákban érvényesül, az aktorok 

csak ritkán mernek nyíltan szembe menni a szabályozással. 

Székelyföldre jellemző az erős regionális identitás, amelynek a politikai artikulációja két pólus 

között mozog. Vagy a nemzetépítés mintáját követő mozgalom formájában ölt testet, és a helyi 

elitek a székelység területi autonómiájának kérdését a székely – mint önálló etnikai – kategória 

elismertetésével látják biztosítottnak, vagy pedig a regionális közösség a magyar nemzet 

részeként határozza meg magát, az erdélyi magyar politikai mező struktúrája miatt a román és 

a magyar állami centrumoktól egyaránt függő viszonyban. A zászló tervezésének és helyi 

politikai jelentőségének vitái is ezekből a strukturális adottságokból fakadtak. Történetének 

korai szakaszában a nemzetépítő modell uralta az etnoregionális politikai artikulációt (a székely 

nemzet, székely történelem és identitás intézményesítési törekvések formájában), ami a 
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zászlóbotrányok idején a regionalizmus kulturális különbségeket hangsúlyozó formáját öltötte. 

Az erős identitás reprezentációjának sokféle artikulációja létezik a helyi nyilvánosságban, a 

zászló kitűzéséért vívott szimbolikus harc ennek csak egy módja, de elég mainstreamnek és 

egyszerűnek tűnt ahhoz, hogy a jelkép pár évre a legjelentősebb identitásmarkerré váljon. A 

zászló gyakorlatilag a székelyföldi magyarok életének részévé vált, a 2015-ös zászlótörvény 

elfogadása ellenére, a kérdés az, hogy a későbbi, esetleges újabb nemzeti, etnikai vonatkozású 

ügyekben magától értetődően nyúlnak-e majd érte?  
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fotók  
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23-29. 
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Kézműves vásár, 

wUnderplatz 

alternatív kulturális 

tér 

készült + 

árjegyzékkel 
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kontaktok zászlókészítőkhöz, 
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Csíksomlyó 
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kézműves vásár 

készült+árjegy

zék 
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2013. 
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án 
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2013. 
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2013. 

auguszt

us 28. – 

szepte

mber 1. 

Kézdivásárhely 
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Őszi Sokadalom – az 

„értékszüret” 
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esti koncert 
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Mozgalom  
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márciu
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támogatókkal, 
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2016. 
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Maksa - 

Óriáspincetető 
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Sepsiszentgyörgy Város-imázs 

iroda egyik munkatársával, 

több árussal 

2016. 

július-

auguszt

us 

Csíkszereda, 

Sepsiszentgyörgy, 

Gyergyószentmikló

s 

fókuszcsoport 

fiatalokkal 

 három fókuszcsoportos interjú 

2016. 

auguszt

us. 14-

15. 

Benedekmező Esküvő készült kötetlen beszélgetés 

2016. 

auguszt

us 

folyam

án 

  - interjúk fiatal családosokkal, 
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ősze-

tele 
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Napok szervezői 
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Az idézett interjúalanyok listája 

 

F01  helyi politikus  Sepsiszentgyörgy  

F02  Kézműves  Parajd 

F03  Újságíró  Sepsiszentgyörgy  

F04  alapítványi ügyvezeteő  Csíksomlyó 

F05  önkormányzati tisztviselő  Csíkszereda 

N01  önkormányzati tisztviselő  Csíkszereda 

F06  közgazdász Csíkszereda/Csíkcsicsó  
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N02  titkárnő Csíkszereda 

F07  politikus  Sepsiszentgyörgy  

F08  civil aktivista, blogger, zászló-forgalmazó  Csíkszereda 

F09 Heraldikus, helyi értelmiségi Sepsiszentgyörgy 

F10 újságíró, erdélyi közéleti szereplő Kolozsvár 

F11 SZNT aktivista, helyi értelmiségi Sepsiszentgyörgy 

F12 SZNT aktivista, helyi értelmiségi Kézdivásárhely-Kászonok 

F13 helyi vezető, tanár, festőművész Gyergyóalfalu  

F14 történelemszakos egyetemi hallgató Budapest-Gyergyószárhegy-Kolozsvár 

F15 egyetemi hallgató, EMI aktivista Kolozsvár-Gyergyószentmiklós 

F16 informatikus Csíkszereda 

F17 zászló-forgalmazó, SZNT aktivista Csíkszereda 

F18 matematikus-közgazdász Sepsiszentgyörgy 

N2 biológus, környezetvédő Udvarhely-Sepsiszentgyörgy 

F19 orvos Csíkszereda-Csíksomlyó 

N3 orvos Csíksomlyó 

F20 MPP tanácsos, helyi képviselő Sepsiszentgyörgy 

F21 képzőművész, EMNP aktivista Sepsiszentgyörgy 

F22 Képzőművész Szováta 

F23 helyi roma vezető Sepsiszentgyörgy 

F24 HVIM vezető Kézdivásárhely 

F25 HVIM vezető Kézdivásárhely 

F26 HVIM tag Szováta 

F27 HVIM tag Gyergyószentmiklós 

N28 kézműves termékeket vásárló, iskolai alkalmazott Gyergyószentmiklós környéke 

F29 magas beosztású politikus Sepsiszentgyörgy 
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Vezérfonal – szakértő és politikus 

 

Az interjúk minden esetben névtelenül kerülnek felhasználásra, az adatokat és a felvett 

hanganyagot nem mutatom meg másnak, az itt elhangzottakat pedig bizalmasan kezelem. A 

beszélgetés során az ön gondolataira, véleményére vagyok kíváncsi. 

 

Az elmúlt időszakban sok nyilatkozat és tüntetés szerveződött a székely zászló használatának 

jogáért. A kutatásban annak szeretnék utánajárni, hogy a helyiek hogyan vélekednek a vidék 

jövőjéről, az identitás kérdéséről, a szimbólum használatáról. Az interjú a székely zászló 

kapcsán azt szeretné körbejárni, hogy hogyan tekintenek a helyiek erre a zászlóra.  

 

I. Első körben arra szeretném kérni, hogy beszéljen arról, hogy milyen helyiként itt 

élni.  

 

Milyen problémákat lát a településén, amit ön szerint sürgősen meg kellene oldani? 

Mit gondol milyen problémák vannak, amire a politikai vezetés nem tud, nem képes megoldást 

találni? Hát az állam? 

 

II. Az ön családja is székelyföldi? Kérem mutassa be röviden a családját, mióta laknak 

itt és mivel foglalkoznak? Mikor kerültek a felmenői a településre? 

A rendszerváltáskor is itt éltek? Mivel foglalkoztak? 

 

III. Most beszéljünk kicsit a kék-arany székely zászlóról. Az elmúlt években botrányok 

sorozata játszódott le a nyilvánosságban a jelképhasználat kapcsán. Sokan azt mondják, 

hogy a zászló a nacionalizmust szítja és nem szolgálja a megbékélést a románok és a 

magyarok között, mások pedig a legszentebb székely közösségi jelképnek tekintenek rá.  

Ön általában mit gondol a botrányokról?  

 

Mit gondol ebben a helyi politikusok szerepéről, mekkora mozgástérrel rendelkeznek? 

A botrány kapcsán mit gondol a román politikai elit viszonyulásáról? Hát a hétköznapi román 

emberekről? 

Ön szerint általában az erdélyi magyarok mit gondolnak erről a zászlóról? 

A magyar állam szolidaritási-akcióinak milyen hatása volt ezekre a vitákra ön szerint? 
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Hogyan vélekedik a botrányok esetleges pozitív határsáról a helyiekre nézve? És a 

negatívakról? 

 

IV. Mit gondol az autonómiamozgalomról? 

 

A területi autonómia Ön szerint meg tudja oldani a régió problémáit? 

Mik lennének a legfontosabb változások az ön településén? 

 

V. A mai kék-arany székely zászlót Kónya Ádám tervei alapján hozták létre 2004-ben 

a hagyományos, a helyi kultúrában fontos szimbólumokból. Ön mint szakértő/politikai 

szerepvállaló mennyire gondolja ezt a jelképet magához közelállónak? Miért? 

 

Ön számára mit jelképez? 

Önnek vagy családjának is van zászlója? Hol szerezte/vette, mikor? 

Milyen alkalmakkor használják? Vannak-e olyan családi alkalmak, amikor a zászlót is 

előveszik? 

Hol tartják a zászlót, amikor nincs használatban? 

A zászló mellett mik azok a szimbólumok, amelyek a helyieket a leghitelesebben jelképezik? 

 

VI. A zászló többek szerint a székelység legfontosabb szimbóluma. Ön 

szakértőként/politikusként mit gondol erről? 

 

Ön szerint ki tartozik a székelyek közösségéhez? És az ön településén lakók közül kik nem 

székelyek? 

Hogyan lehet „székellyé” válni? 

Köszönöm a beszélgetést! 

 

 

 

 

 

 

 



268 
 

Vezérfonal – általános 

 

Az interjúk minden esetben névtelenül kerülnek felhasználásra, az adatokat és a felvett 

hanganyagot nem mutatom meg másnak, az itt elhangzottakat pedig bizalmasan kezelem. A 

beszélgetés során az ön gondolataira, véleményére vagyok kíváncsi. 

 

Az elmúlt időszakban sok nyilatkozat és tüntetés szerveződött a székely zászló használatának 

jogáért. A kutatásban annak szeretnék utánajárni, hogy a helyiek hogyan vélekednek a vidék 

jövőjéről, az identitás kérdéséről, a szimbólum használatáról. 

Az interjú a székely zászló kapcsán azt szeretné körbejárni, hogy hogyan tekintenek a helyiek 

erre a zászlóra.  

 

I. Első körben arra szeretném kérni, hogy beszéljen arról, hogy milyen helyiként itt 

élni.  

 

Milyen problémákat lát a településén, amit ön szerint sürgősen meg kellene oldani? 

Mit gondol milyen problémák vannak, amire a politikai vezetés nem tud, nem képes megoldást 

találni? Hát az állam? 

 

II. Az ön családja is székelyföldi? Kérem mutassa be röviden a családját, mióta laknak 

itt és mivel foglalkoznak? Mikor kerültek a felmenői a településre? 

A rendszerváltáskor is itt éltek? Mivel foglalkoztak? 

 

III. Most beszéljünk kicsit a kék-arany székely zászlóról. Az elmúlt években botrányok 

sorozata játszódott le a nyilvánosságban a jelképhasználat kapcsán. Sokan azt mondják, 

hogy a zászló a nacionalista érzelmeket szítja és nem szolgálja a megbékélést a románok 

és a magyarok között, mások pedig a legszentebb székely közösségi jelképnek tekintenek 

rá. Ön általában mit gondol a botrányokról?  

 

Mit gondol ebben a helyi politikusok szerepéről? 

A botrány kapcsán mit gondol a román politikai elit viszonyulásáról? Hát a hétköznapi román 

emberekről? 

Ön szerint általában az erdélyi magyarok mit gondolnak erről a zászlóról? 
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Hogyan vélekedik a botrányok esetleges pozitív határsáról a helyiekre nézve? És a 

negatívakról? 

 

IV. Mit gondol az autonómiamozgalomról? 

 

A területi autonómia Ön szerint meg tudja oldani a régió problémáit? 

Mik lennének a legfontosabb változások az ön településén? 

 

V. A mai kék székely zászlót Kónya Ádám tervei alapján hozták létre 2004-ben a 

hagyományos, a helyi kultúrában fontos szimbólumokból. Ön mennyire gondolja ezt a 

jelképet magához közelállónak? Miért? 

 

Ön számára mit jelképez? 

Önnek vagy családjának is van zászlója? Hol szerezte/vette, mikor? 

Milyen alkalmakkor használják? Vannak-e olyan családi alkalmak, amikor a zászlót is 

előveszik? 

Hol tartják a zászlót, amikor nincs használatban? 

A zászló mellett mik azok a szimbólumok, amelyek a helyieket a leghitelesebben jelképezik? 

 

 

VI. A zászló többek szerint a székelység legfontosabb szimbóluma. Ön mit gondol 

erről? 

 

Ön szerint ki tartozik a székelyek közösségéhez? És az ön településén lakók közül kik nem 

székelyek? 

Hogyan lehet „székellyé” válni? 

Köszönöm a beszélgetést! 
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Vezérfonal fókuszcsoportos beszélgetéshez  

Székelyföldi fiatalok: Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós 

 

I. BEMELEGÍTÉS, BEMUTATKOZÁS (10 PERC) 

A kutató a technikai feltételekről tájékoztatja a részvevőket (audiofelvétel készítése, annak 

oka), elmondja a fókuszcsoportos beszélgetések alapvető jellemzőit. Felhívja a csoport 

figyelmét a beszélgetés szabad jellegére, mindenkit bátorít, hogy nyugodtan mondjon bármit, 

ami a témával kapcsolatban eszébe jut, nincsenek jó vagy rossz válaszok. Nem kell egymást 

meggyőzniük semmiről. Mindenkinek a véleménye egyaránt fontos. Bemutatkozik, majd 

megkéri a résztvevőket, hogy egyenként mutatkozzanak be. (Név, kor, iskola - szak, jelenleg 

hol lakik.)  

Az elmúlt években a székelyföldi településeken megjelentek a székely zászlók. A zászlók 

kitűzése több vitát, botrányt és pereket vont maga után, ami megjelent úgy a magyar mint a 

román nyilvánosságban is. A következőkben arról lesz szó, hogy mindezt ti, fiatalok, hogy 

látjátok. Mit gondoltok például Székelyföldről, a zászló-perek nyomán beinduló folyamatokról, 

a régió jövőjéről. 

II. Székelyföld (25 PERC) 

Nektek mi jut arról eszetekbe, ha azt halljátok, hogy Székelyföld - válasszátok külön a pozitív 

és negatív dolgokat. (Papírra 2-3 legfontosabb dolog).  

Kezdjük először a negatívumokkal, ki mit írt?  

Pozitívumok? 

Szerintetek mi jellemző a székelyekre?  Kik a székelyek, kiből lehet székely? 

Miben különböznek:  

többi erdélyi magyartól 

többi határon túli magyartól 

magyarországiaktól 

Milyen különbségeket tudnátok mondani Székelyföldön belül?  

Milyen különbségek vannak Erdélyen belül?  

Nektek mennyire van kapcsolatotok székelyföldi románokkal? Barát, osztálytárs, egyetemi társ, 

rokon?  

Mi jut eszetekbe a székelyföldi románokról? Mik a leginkább jellemzőek rájuk? (Mondjanak 

néhány dolgot) 
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Székelyföldön kívül, mik azok a helyek, ahova a leginkább jártok? (szórakozni, 

rokonlátogatásra, iskolába, nyaralni) 

III. Identitás (15 perc) 

Tegyük fel, hogy egy kortársaddal találkozol Kolozsváron, akit addig nem ismertél, hogyan 

mutatkozol be neki: honnan jöttél?  

És ha ez Magyarországon történne?  

És ha ez bárhol a világon? (Papírra írják le!) 

Ki mit írt le, miért?  

Mennyire volt a családotokban szó arról, hogy kik vagytok, mit jelent magyarnak lenni? 

(Milyen értékeket kapcsoltak ehhez?) 

A szüleitekhez, nagyszüleitekhez képest nektek fontosabb vagy kevésbé fontos az, hogy 

székelyföldiek vagytok? 

És hogy magyar kisebbségiek Romániában? 

Szerintetek a szüleitek generációjának mik voltak a nehézségei, amik a kisebbségi helyzetből 

fakadtak?  

Nektek milyen saját tapasztalataitok vannak ezzel kapcsolatban? 

IV. Szimbólumok, zászló, autonómia (35 PERC) 

Szimbólumok 

Különböző országok, régiók különböző szimbólumokkal szokták kifejezni magukat. 

Szerintetek Székelyföldet milyen szimbólummal lehet a legjobban kifejezni, azonosítani? 

(Leírni röviden!) 

himnusz, zászló, székely kapu, kopjafa 

Ki mit írt le, miért?  

Zászló 

Beszélgessünk egy kicsit a zászlóról:  

mit jelent számotokra ez a kék-arany székely zászló, mennyire tudjátok magatokat ezzel 

azonosítani?  

emlékeztek-e arra, mikor találkoztatok először ezzel a zászlóval? (Leírni röviden, felolvasni, 

megbeszélni) 

A ti családotokban van-e ilyen zászló:  

mikor, hogyan, milyen alkalmakkor használjátok?  

hol tartjátok, ha nincs használatban?  

honnan szereztétek ezt a zászlót?  

szerintetek mit jelentenek a szimbólumok:  
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a nap és a hold, a színek  

Ismertek-e más székely zászlót is?  

Szerintetek melyik mit jelent, van-e különbség a használatban?  

Hozzátok áll-e valamelyik közelebb?  

Magyar zászlót vagy színeket használtok-e valamilyen alkalomkor?  

Szerintetek a magyar zászló mennyire képviseli a határon túli magyarokat?  

Szoktatok-e énekelni a székely himnuszt? Milyen alkalmakkor? És a magyar himnuszt?  

Területi autonómia 

Mostani sok szó esik Székelyföld területi autonómiájáról. Ti szoktatok-e beszélni erről 

barátaitokkal? Családban szóba szokott-e ez kerülni?  

Szerintetek miben lenne jobb, ha lenne autonómia?  

És lenne-e olyan dolog, ami rosszabbul működne, ha lenne autonómia?  

 

V. A jövővel kapcsolatos tervek (10 PERC) 

Végül arról kérdeznélek titeket: hogy képzelitek saját jövőtöket:  

továbbtanulás  

munkahely, munka típusa (konkrét elképzelés) 

lakóhely, hol?  

családalapítás, hol, kivel (kulturális, etnikai, vallási preferencia esetleg?) 

Van-e olyan közületek, aki nem tudja azt elképzelni, hogy 

Sepsiszentgyörgyön/Csíkszeredában/Gyergyószentmiklóson éljen? Miért?  

A szüleitek részéről milyen elvárások fogalmazódnak meg?  

VI. A BESZÉLGETÉS ZÁRÁSA (5 PERC) 

Van-e bármilyen kérdés, gondolat, amit még mindenképpen elmondanátok a beszélgetéssel 

kapcsolatban. Köszönöm a beszélgetést! 
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Pénzérmék 

 

 
Székelyföldi bélyeg 

 Autósmatrica  

 Kokárda 

 


