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A Kárpát-medence határai – frontierek és régiók

Az alábbi írás határtani és régióképződési-geo-
politikai nézőpontból vizsgálja a Kárpát-medence 
peremvidékét és annak regionális szerkezetét. A fő 
értelmezési keretet ebben a vizsgálódásban (1) a 
frontierkutatás (folyamatszerű, történelmi határkép-
ződés) és (2) a régióképződés Anssi Paasi által mo-
dellezett társadalomföldrajzi folyamata adja.

Kiinduló hipotéziseim:
A) A Kárpát-medence Köztes-Európán belül egyfajta 
geopolitikailag is értelmezhető “egység”, amelynek 
határai frontierként is vizsgálhatóak.
B) Ennek az egységnek egyik jellegzetes vonása, 
hogy alkalmazkodóképességét (adaptációs potenci-
álját) azok a régiók adják, amelyek a frontier intéz-
ményesülésével jöttek létre.
Elemzésem a medence három határrégiója (Szepes-
ség, Bánság és Székelyföld) individualizálódásának 
és intézményesülésének a folyamatát hasonlítja 
össze, és annak alapján próbál néhány konklúziót 
megfogalmazni.

1. Határképződés, frontier-elméletek

1.1. Határtani (limológiai) fogalmak és keretek
A határok kérdésével régóta foglalkozik a politikai földrajz. 

A kilencvenes évektől kezdődően a határkutatás 
(border studies, limológia) a földrajztudomány és 
a regionális tudományok határán vált önálló kuta-
tási területté. E kutatások nyomán a politikai határ 
(melynek elhatároló, vonalszerű koncepciója volt 
korábban a meghatározó) átalakult, kibővült, kiegé-
szült a határmentiség és a határtérségek vizsgálatá-
val. (vö. Hardi, 2015, 34–36. o.) 
A határok interdiszciplináris vizsgálata nagyjá-
ból az 1970-es évek közepéig nyúlik vissza, ek-
kor kezdődött a határok tanulmányozásában a 
társadalomtudományoknak, a politikatudományok-
nak és a nemzetközi kapcsolatok elméletének az 
egymásra való reflektálása (kolossov, 2005, 607. o.). 
Egyre fontosabb lett a történeti dimenzió vizsgálata 
is, amely összekapcsolta a határ kérdését az identi-
tás kérdésével: „… az emberi identitások területhez 
és határokhoz kapcsolódnak” (kolossov, 2005, 618. o.). 
A 80-as évektől kezdődően a határ fogalma több, a 
szociológia és az antropológia által vizsgált kérdés-
körre is kiterjedt, így a társadalmi csoportok dinami-
kájára és az identitásközösségek átalakulására. Az 
új határparadigmához Böröcz József (2002) szerint 
Georg Simmel 1909-es „Híd és ajtó” című esszéje 
kínál egy elméleti kiindulópontot. Simmel szerint 
(1909) a ’híd’ metaforája a „kapcsolódás akarását” 
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jelöli, legyőzvén azt a fizikai kihívást, amelyet a „fo-
lyó” két partja, a „szétszakított részek” támasztanak. 
A határ: „ajtókkal felszerelt híd” (Böröcz, 2002, 135. o.), 
amely a feltételes társadalmi kizárási és beengedési 
mechanizmusoknak egy széles spektrumát teszi így 
értelmezhetővé.
Az államhatár fogalma ezzel „kibővült”; bár meg-
maradt az országhatár államcentrikus felfogása, meg-
jelentek azok a kérdések is, amelyek a „határtermelés-
ben” (boundary-producing) más, nem állami aktorok 
részvételét – az ezzel kapcsolatos gyakorlatokat és 
diskurzust – vizsgálják. (Paasi, 1999, 676–678. o.)
A politikai földrajzban két határfogalom vált közke-
letűvé: a) boundary (határvonal) fogalma a klasszikus 
politikai földrajz vonalszerű (az elválasztó funkciót 
előtérbe helyező) koncepciójára helyezi a hangsúlyt; 
b) a frontier fogalma, amely mozgó peremzónát, ütkö-
zőzónát, térben előrehaladó folyamatok mozgó sáv-
ját jelenti. A fentebb vázolt antropológiai-szociológiai 
fordulat némiképp átírta ezt a két fogalmat/típust, és 
a kettőt egymás kiegészítésében is láttatja.

1.2. Frontier és régió
A frontier „olyan politikai-földrajzi zóna, mely egy po-
litikai egység (állam) integrált területe mögött fek-
szik, és elválasztja azt az egyéb, nem integrált, nem 
civilizált területektől. Nevezik a civilizáció élének is, 
ahol az adott civilizáció érintkezik az általa még nem 
befolyásolt területtel” (kocsis, 2004, 23. o.). Nem az ál-
lam „centripetális erejét” mutatja (mint a boundary), 
inkább az élettények jelensége, társadalmi jelenség 
(kristof, 1959, 270. o.; HoutuM és lacy, 2017, 1. o.).
A fogalmat először Turner (1893) használta, aki az 
„amerikai frontiert” az amerikai társadalom nyu-
gati (vadnyugati) irányú terjeszkedésének formá-
ló hatásaként írja le: az Egyesült Államok nyugati 
frontierje olyan lakatlan, nyugati irányba mozgó 
sáv volt, amely társadalmi birtokbavételi módként 
meghatározta az amerikai identitást és az amerikai 
demokrácia modelljét. Három meghatározó jegyét 
különböztette meg: a) az egalitarianizmust; b) a ma-
gas kultúra iránti érdektelenséget; c) az erőszakot. 
Vagyis: az amerikai demokrácia nem teoretizáló filo-
zófusok álmaként (ideológiájaként) formálódott ki, 
hanem egy „faragatlan individualizmus” az amerikai 
erdők mélyén (HoutuM és lacy, 2017, 3. o.).
Turner után a „frontier” fogalmát nagyon különböző 

civilizációs helyzetekre alkalmazták. A brazíliai Ama-
zónia (Rondônia tagállam) esetében a turneri modellt 
Browder és szerzőtársai (2008) a pionírok első és má-
sodik nemzedéke közötti különbség vizsgálatának 
alapjául alkalmazta, mégpedig a nemzedéki váltás 
vizsgálatával.
A kelet-közép-európai térségre nézve Karácsonyi 
Dávid (2008) hasonlította össze az amerikai fronti-
ert az Alfölddel és az ukrán sztyeppel; ez utóbbiak 
sajátosságát az adja, hogy itt a frontier fogalma ösz-
szekapcsolódik a perifériák kérdésével. A feudaliz-
mus korának határvidékei is frontierként működtek, 
azonban – eltérően a klasszikus gyarmatosítás 
(lényegében kapitalista) frontierjeitől – az integráció 
itt lassan, kevésbé látványosan ment végbe (Beluszki, 
2001; karácsonyi, 2008, 187. o.). A long durée pedig a 
„megrekedt” frontier-térségekben sajátos, megál-
lapodott életformákat konzervált és intézményesí-
tett (például: az Árpád-kor gyepűrendszere vagy a 
Dnyeper menti kozák határőrvidék).
O’Reilly (2018) szerint az a kelet-közép-európai fron-
tier, amely a Habsburg-birodalomban alakult ki, 
majd pedig az Osztrák–Magyar Monarchiában is 
fennmaradt egy ideig, olyan történeti előzmények-
re tekint vissza, amelyek Turner tézisétől eltérnek. 
Az osztrák Militärgrenze Magyarország török uralom 
alóli felszabadulását követően jött létre a 18. század 
elején, és abból a sávból áll, amely az Adriai-tenger-
től Erdélyig terjedően jelentett védvonalat a Habs-
burg-birodalom és az Oszmán Birodalom között. En-
nek a védelmi sávnak volt része a horvát, a szlavón, a 
bánsági (német, román és szerb), valamint az erdélyi 
(székely és román) határőrvidék.
A kelet-közép-európai történeti határvidékek kérdé-
se így átalakította (kibővítette) a turneri frontier-fel-
fogást. Houtum és Lacy (2017) a frontierek négy típu-
sát különbözteti meg. A birodalmi frontierre Turner 
klasszikus amerikai frontierje a példa. Geopolitikai 
határként általában kijelöli az ellenséget, és a „sötét 
oldala” az, hogy olyan pufferzónát hoz létre, amely-
ben etnikai tisztogatásra, népirtásra is sor kerülhet. 
A képzelet frontierje nem „materiális”, hanem a föld-
rajzi képzelet terméke, amelynek azonban politikai 
és/vagy kulturális okai, majd pedig következményei 
vannak; jó példa erre Edward Said orientalizmus-fo-
galma. (said, 1979) A Militärgrenze iránti nyugati 
tudományos érdeklődésben a Balkán és a balka-
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nizmus szemléleti kerete kialakításának az érdeke je-
lenik meg (o’reilly, 2018, 14. o.). A felfedezés frontierje  
általában a kartográfiai fejlődésben figyelhető meg; 
ez is tartalmazott politikai érdekeket, ugyanis a po-
litikai projektek a térképre vetítették az „átmeneti 
zónákat” és a „bizonytalan szuverenitású” területe-
ket. Végül, az integráció frontierjével az kerül az elő-
térbe, hogy a határsávok nem csupán elválasztanak, 
hanem befogadói közeget is létrehoznak: előre nem 
látott kompatibilitásokat teremtenek.
Ezekhez kapcsolódik Anssi Paasi határfelfogása: a 
határok folyamatos konstruáló és dekonstruáló gya-
korlatok; a határképzés része a terület, a területi ha-
talom intézményesülésének. (Paasi, 1999, 669–670. o.)
Mindez ugyanakkor átvezet Paasi régió-fogalmához 
is. A régiókat szintén társadalmi konstrukcióknak te-
kinti, amelyeknek a kialakulása négy dimenzióban, 
fázisban történik (Paasi, 2011, 12–13. o.), éspedig:
1) A területi keret kialakulása (‚soft’ és ‚hard’ határok 
kijelölése): ez a régió belső aktorainak és külső sze-
replőknek a kölcsönhatásával történik („mi” – „ők” 
szembenállás).
2) A régió fogalmának és a szimbolikus keretnek (név, 
címer, zászló, jelképek stb.) a kialakulása.
3) Az intézményi keretek kialakulása; ez magában fog-
lalja a politikai képviseletet, a tervezési intézménye-
ket és gyakorlatokat, közpolitikai szereplőket stb.
4) A régió elfogadottsága a „régiók rendszerének” tag-
jaként; a régió identitásának konszolidálódása. (Paasi, 
2011, 14. o.) megkülönbözteti a régió identitását (azon 
jegyek összessége, amelyek megkülönböztetik a töb-
bi régiótól, amelyeket tudósok, politikusok, kulturális 
aktivisták fogalmaznak meg és jelenítenek meg), va-
lamint a regionális tudatot (amely a régió lakosainak a 
régióhoz való kötődését tartalmazza).

2. A Kárpát-medence határrégiói

2.1. A Kárpát-medence és frontierek
A Kárpát-medence Közép-Európa azon része, amely 
földrajzilag is meghatározott: a Kárpátok, az Alpok 
és a Dinári-hegység vonulatai által körbevett me-
dence, mely a Duna középső folyásának vízgyűjtő 
területét foglalja magába. Területén ma több or-
szág is osztozik: Magyarország és Szlovákia teljes 
egészében a medence része, Ausztria, Bosznia–Her-
cegovina, Csehország, Horvátország, Románia, Szerbia, 

Szlovénia és Ukrajna pedig kisebb-nagyobb területré-
szeit uralja. Történelmi nézőpontból a Kárpát-medence 
téruralmi kérdései elsősorban a történelmi Magyar-
ország számára voltak centrális kérdések; ez abból 
is látható, hogy a dualizmus korától kezdődően a 
magyar földrajztudománynak az államterülettel 
kapcsolatos kutatásai egyfajta “birodalmi tudat” je-
gyében formálódtak (Hajdú, 2008, 75. o.).
A közép-európai nagyrégió a 14-15. században két, 
geopolitikailag világosan elhatárolható alrégióra ta-
golódott. A Kárpát-medencében Nagy Lajos uralko-
dásától Mátyásig egy magyar birodalmi koncepció 
alakult ki.1 (Hajdú, 2008, 83. o.) E birodalom peremén 
frontier-típusú határsáv-mozgások mentek végbe.
A Kárpát-medencétől északra a lengyel állam tér-
szervező teljesítménye volt a meghatározó Kö-
zép-Európa északi felére nézve. A lengyel–magyar 
határ, vagyis a Kárpát-medence északkeleti határa 
(kárpáti határvonal) nagyon stabil határrá vált, ame-
lyen át a 16-17. században kölcsönös migrációra ke-
rült sor. Konfliktushelyzetek alakultak ki, amelyeket 
azonban a 16. században határbizottságok felállí-
tásával próbáltak feloldani. (Brzeziński, 2014, 16. o.) 
A szepességi városok története is a megegyezéses 
határfenntartást dokumentálja. Itt a frontier integrá-
ciós funkciója került az előtérbe.
A Kárpát-medence keleti és délkeleti részén a Kár-
pátok hágói elsősorban védelmi szempontból vol-
tak fontos földrajzi objektumok.
1526-tól megváltozott a geopolitikai helyzet: az 
1699-ig terjedő korszakot a „megosztott kárpát-me-
dencei államtér problémái” határozták meg, majd a 
„Habsburg hatalmi térbe integrált magyar államtér 
(1699–1918)” korszaka következett (Hajdú, 2008, 83–
84. o.). A 20. századtól viszont az új nemzetállami 
logikák a Kárpát-medence politikai térszervezésébe 
távolabbi nagyhatalmi érdekeket is bevontak. Az új 
nemzetállamok ekkor saját medencebeli területüket 
kívánták növelni Magyarország rovására.
Az alábbiakban a Kárpát-medence frontier típusú 
határsávjának (peremének) történelmi regionális in-
tézményesülését vizsgáljuk, vázlatosan, három pél-
dán. E három régió: a Szepesség, Székelyföld és a Bán-
ság. Vizsgálódásunk Paasi régióképződési modelljét 

1 A Werbőczy révén intézményesülő „Szent Korona”-eszme Magyar-
országot a bekebelezett tartományokkal és az „alája vetett részekkel” 
együtt birodalomként láttatta.
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követi, utalva arra, hogy itt egy kelet-közép-európai tí-
pusú történeti határsáv a vizsgálódás tárgya, amelyen 
belül „megrekedt” frontier-térségekből képződtek 
régiók. A régiók esetében Paasi négy dimenzióját – a 
régióképződés négy lépcsőjét –, valamint a határsáv 
tipológiai jellegét tartjuk szem előtt.

2.2. A Szepesség

Területi keretek
A Szepességre nézve a történelem során két terü-
leti fogalom alakult ki: a) a Szepesség, mint földrajzi 
tér, történelmi-földrajzi fogalom és b) Szepes vár-
megye, mint területi-igazgatási konglomerátum, 
mely maximális kiterjedését csak 1876-ban érte el. 
A bizonytalan területi meghatározottság történeti 
kérdésként is megfogalmazódott. A mai Szepesség 
nyugati fele a legkorábbi időkben Gömörhöz tartoz-
hatott, a megye jellegét tekintve pedig két álláspont 
alakult ki: egyes történészek (Kristó Gyula) királyi 
vármegyének, mások (Szűcs Jenő) királyi uradalom-
ból kialakuló erdőispánságnak tekintették (zsoldos, 
2001, 23–25. o.). A „különféle ispánságok halmazá-
nak” (zsoldos, 2001, 30. o.) legalább négy történeti 
komponense van. Az úgynevezett “Kisvármegye” 
vagy Tízlándzsás szék a 11. században a gömörőrök 
(kabar/magyar határőrök) területe volt, és a tatárjá-
rás alatt kipusztult, ezért később csak tíz lándzsást 
tudtak kiállítani (ez adta a szék tatárjárás utáni elne-
vezését). 1803-ban az összezsugorodott Tízlándzsás 
szék képviselői Lőcsén kimondták az egyesülésüket 
a Nagyvármegyével. A “Nagyvármegye” területe is 
állandóan változott, a 14. századig határait sem 
lehetett meghatározni. A harmadik területi-jogi 
komponenst a szász (cipszer) városok alkotják: lakóik 
német, flamand és “latin” telepesek, akik 1271-ben 
kaptak kiváltságlevelet, benne jogot saját ispán, il-
letve bíró megválasztására. A 24 szepességi szász 
városból Luxemburgi Zsigmond 13-at elzálogosított 
Lengyelországnak2, 11 pedig Magyarországon maradt. 
Az elzálogosított városok 1412–1772 között tartoztak 
Lengyelországhoz (Lengyelország felosztásáig), de 
sikerült tovább megőrizniük kiváltságaikat, amelyek-
hez a „Szent Koronához” való tartozás hungarus tu-
data is kapcsolódott. Végül a bányavárosok, melyek 

2 Ezek azonban továbbra is az esztergomi egyházmegyéhez tartoztak.

szintén királyi telepítés révén keletkeztek, de olyan 
német telepesek jövetelével, akik nyelvjárásukban,  
de jogaikban is különböznek a vármegye többi 
szász lakosától. Ebből a konglomerátumból jött létre 
és állt fenn 1876–1919 között Szepes vármegye mint 
egységes közigazgatási terület.
A Szepesség területi keretként tehát nem konszo-
lidálódott, és ennek történeti okai vannak. A ha-
tárőrizet szükségessége Lengyelország felé nem 
bizonyult korszakokon átnyúló feladatnak, mint a 
Székelyföld esetében, ezért a térség nem kapott en-
nek megfelelő intézményi keretet. A partikuláris jogi 
státussal rendelkező kistérségek, város(csoport)ok 
csak a 19. századra oldódtak bele egy közös polgári 
közigazgatási keretbe, amely a modern Szepes vár-
megye révén jelent meg. Ebben a keretben a szepe-
si „kisvilág” közös története csak későre, a 19. század 
végére kristályosodott ki (fried, 2008, 82. o.) és in-
kább mentalitáshoz, mint területi kerethez kötődött.

Fogalmi keret, szimbólumok
Már a területi keret összetettsége, majd a terüle-
ti fragmentáció folyamatos változása is sugallja, 
hogy a Szepességnek, mint területi-politikai egy-
ségnek a fogalma sem alakult ki. Szepes vármegye 
kései megalakulása (1876) sem kedvezhetett a közös 
szimbólumok kanonizációjának: túl nagy volt a tá-
volság az egyes ispánságok között, és túl kevés az 
együttműködés. Ezt tükrözi a Szepesség címerének 
a kései megalkotása is: Szepes címerét 1593-ban Ru-
dolf király adományozta3, és az a címerpajzs négy 
negyedében a megye négy legnagyobb nemesi 
családjának a címerét egyesíti. Az egyetlen kollektív 
privilégiumra utaló elem benne a szívpajzs, mely a 
tízlándzsás kerületet jelképezte. A szász városoknak 
ugyanakkor külön címereik voltak.

Intézményi keret
Szepesség területén nagyon különböző ispánságok 
és joghatóságok működtek. Ezek tették e régiót sa-
játossá. Azonban e különböző intézményeket integ-
ráló, magasabb szintű intézményi keret, mint vázol-
tuk, nem alakult ki. (vö. zsoldos, 2009, 419. o.) 

Elfogadottság

3 A magyar megyék címerhasználata a 16. században, I. Ferdinánd 
1550-ben kibocsátott törvénye alapján vált általánossá. 
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A 13 elzálogosított szepességi város alkotott olyan 
önkormányzati egységet, amely – paradox módon – a 
Szepesség (legalábbis egy részének) elfogadottságát 
jelentette Lengyelországon belül. A tizenhárom város 
önkormányzata (Grafenstuhl) a lengyel kormányzat 
alatt is működött, a sztaroszta nem avatkozott belső 
életükbe. Ez azt jelentette, hogy a 13 város (és mellet-
tük Gnézda, Podolin és Lubló vára) önálló területi egy-
ségként, a magyar Szent Korona tagjaiként csatlakoz-
tak Lengyelországhoz. Lengyelország felosztása után 
Mária Terézia is egységként kezelte a 13+3 várost, és 
így juttatta vissza Magyarországnak. Az elzálogosított 
városok nem jelentették a Szepesség egészét, azon-
ban olyan önkormányzati egységet alkottak Magyar-
ország, Lengyelország és a Habsburg Monarchia kö-
zött, amelynek némi közvetítő szerep is jutott.

Mono-/multietnikus jelleg
A Szepesség multietnikus térség a szó középkori 
értelmében: az etnikumok közötti differenciát nem 
csupán a nyelv, hanem a társadalmi státus is meg-
határozta. Ebből a sokféleségből a 18-19. századra 
egy közös “cipszer identitás” formálódott ki, amely-
ből a modern korra egy mindennapi többnyelvűség 
bontakozott ki. Ezt – az elsősorban szász közegben 
kialakult – hungarus patriotizmus készítette elő. 
Azonban a harmonikus többnyelvűség, melyet a 19. 
századi polgárosodás körülményeire visszavetítve 
fedeztek fel a 20. században, inkább „visszafelé irá-
nyuló utópia” volt (fried, 2008, 85. o.).

2.3. Székelyföld

Területi keretek
A székelyek eredetének és megtelepedésének a 
kérdése régóta vitatott a magyar tudományban 
(Györffy, 1941; Benkő et al., 2016). Megtelepedésük a 
mai Székelyföld területén a 12. században kezdő-
dött (a telegdi/udvarhelyi székelyek már ekkor eljut-
hattak a Hargita vonulatáig), majd folytatódott a 13. 
században (a kézdi, a sepsi, és az aranyosszéki széke-
lyek ekkora foglalták el mai településterületüket). Az 
általuk lakott vidéken székekről bizonyossággal csak 
a 14. század második felétől beszélhetünk (Győrffy, 
1942, 69. o.). Bár nem maradt fenn történeti forrás 
erre nézve, a történészek többsége ma úgy véli, 
hogy a székelyeket gyepűvédelmi céllal telepítették.

Székelyföld területének nemzetségek (hadcsoportok) 
szerinti fölosztása az „azonnali hadrafoghatóságot” 
szolgáló „tízes” rendszerű településhálózat kiala-
kításával történt (eGyed, 2006; elekes, 2011, 418. o.).  
A székek rendszere csak a 14. század második felé-
ben szilárdult meg, ekkor alakult meg a hét fő szék 
(a Telegdi/Udvarhelyi, Maros, Csík, Kézdi, Sepsi, Orbai, 
Aranyos), és ekkortól beszélhetünk stabil területi keret-
ről. A stabil területiség a székek világos határaiból és 
saját belső jogi rendjéből adódik, amely a társadalom 
karakterébe is leképezte a területi határokat. Ezt je-
lenítik meg a székely falutizesek is, mint olyan táj-
szerkezeti elemek, amelyek a védelem haditechnikai 
szükségszerűségeiből alakultak ki (aMBrus, 2009), ezt 
a szükségszerűséget „társadalmasították”.4 A székely 
határvédelmi feladat nyomán tehát egy lehatárolha-
tó régióban konzerválódott egy határvidéki létforma.

Fogalmi keret, szimbólumok
A székek összességét jelentő Terra Siculorum leíró fo-
galmából kartográfiai megjelölés lett azt követően, 
hogy a székek együttese politikailag is súlyt nyert. Ez-
zel párhuzamosan alakultak ki a székely heraldikában 
Székelyföld jelképei. Az úgynevezett régi székely címer 
(páncélos kar által tartott kard, a kardon átszúrt korona, 
szív és medvefej) az 1500-as évek elejéről igazolható 
(Csíkcsobotfalva, Székelydálya, Csíkmenaság, Székely-
derzs stb.) (szekeres 2013, 9–13. o.). Ez a címer heraldikai 
tradícióvá vált: jelenleg is jelen van Kovászna megye, 
Marosvásárhely és Székelyudvarhely címerében (sze-
keres 2013, 3. o.). A nap és a hold, mint Székelyföld jelké-
pe 1580 körül jelent meg, és a szászsebesi országgyűlés 
törvényesítette 1659-ben mint a székelység jelképét.5

Intézményi keret
A székek rendszere nem csupán a területi ura-
lom megszervezését szolgálta – a társadalmi 
rendet, a társadalmi gyakorlatokat meghatározó 
szabályrendszer fenntartója is volt. A székek6 közjogi 
intézmények voltak, melyek a bírói hatalomból, a 
szabad bíróválasztás és törvénykezés privilégiumából 

4 A Csíkban és a Kászonokban ma is látható falutizesek – egymástól 
100–500 méterre levő, 20–80 házat, családot tömörítő településrészek 
– „ma is létező közösségi entitások”, és meghatározzák a falvak belső 
működését. (aMBrus, 2009, 73)
5 1765-ben Mária Terézia rendelkezése nyomán bekerült be Erdély cí-
merébe is.
6 A kifejezés először 1366-ban jelent meg oklevelekben.
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fejlődtek ki, de átfogó hatáskörű önkormányzatok-
ká váltak. Joghatóságot jelentettek, biztosították a  
hadkötelesek nyilvántartását. A bíráskodást mind 
alapfokon, mind fellebbviteli fórumként ellátták.  
A bírói testület a székkapitányból, a székbíróból7, a 
királybíróból és 12 esküdtből (székülők, széktartók) 
állt. A fellebbvitel első foka az udvarhelyi „nem-
zetgyűlés” volt, utána a székely ispánhoz lehetett 
fordulni (akit a király nevezett ki). Mindez a székely 
faluközösségekben is „érvényesült”, amelyek önigaz-
gatási rendjüket a székek mintájára szervezték meg, 
évente választott falubíró, faluszék és esküdtek ré-
vén. A falugyűlés „falutörvényeket” alkotott. (veress, 
2018, 136–140. o.) 
Mindezen intézmények összességének és a székely-
ség ügyeinek az intézését a „nemzetgyűlése”, mint 
a székely önkormányzatiság legfelsőbb szerve in-
tézte; amely legtöbbször Udvarhelyszék valamelyik 
településén gyűlt össze. (Pál-antal, 2013, 26–28. o.)

Elfogadottság
A székely székek rendszere előbb a Magyar Királyság 
igazgatásába illeszkedett bele (az erdélyi vajda volt 
a kapocs a királyi udvar és a székely székek között). 
Az 1437-es kápolnai unió megteremtette a három 
„nemzet” (a magyar nemesség, a székelység és a 
szászok) szövetségét, amely később az Erdélyi Feje-
delemség alkotmányos alapjául szolgált. Az erdélyi 
„államalkotó népesség” kialakulása a Fráter György 
által összehívott debreceni országgyűléssel vette 
kezdetét (1541. október 18.), majd az 1542-es tordai 
országgyűlés újította meg három „nemzet” (rend) 
unióját. (veress, 2018, 187. o.)
Az erdélyi alkotmány magasabb szintre emelte Szé-
kelyföld alkotmányos státuszát, Erdély belső – terü-
leti és rendi – konföderalizmusának részévé tette. 
Székelyföld ezen közjogi elismertsége a Habsburg 
fennhatóság alá kerülő Erdélyben is fennmaradt a 
Diploma Leopoldinum (1690) nyomán, azonban az 
1760-as évektől megerősödő osztrák abszolutiz-
mus ezt lassan felszámolta. A székely határőrség 
privilégiumokat elvonó újraszervezése (mely az 
1764-es Siculicidiumhoz vezetett), majd a széke-
ket megszüntető 1783-as területi-közigazgatási re-
form volt e folyamat két legfontosabb mozzanata 

7 Első említése 1381-ből való.

– ezek megszüntették magát a natiók rendszerét is 
(Veress, 2018, 269. o.). 1790 (II. József halála) után 
ugyan visszaállt a székek rendszere, de a három 
rendi nemzet meggyengült rendszerét végül az 
1848-as forradalom végképp felszámolta. A szé-
kely székek területi partikularizmusként az 1876. 
évi közigazgatási területi reformig maradtak fent. 
Mindeközben – a 18. század végétől a dualizmus 
korának közigazgatási modernizációjáig – lezárult 
a székelységnek a modern magyar nemzetbe tör-
ténő integrációja.

Mono-/multietnikus jelleg
Székelyföld monoetnikus térség. Az etnicitás 
modern fogalma szerint ez ugyan nem jelenthető 
ki, hiszen a 19. századtól az etnikum „nyelvi fajt” 
(Ernest Renan), vagy kulturális sajátosságok (eset-
leg tradíciók) által lehatárolható népességet je-
lent, és – ilyen értelemben – a Székelyföldön 
más nyelvi-etnikai csoportok is léteztek (a korai 
időszakban szlávok, a 16. századtól kezdődő-
en pedig románok). A Székelyföld monoetnikus 
volta a feudalizmus viszonyrendszerében any-
nyit jelent, hogy a régió intézményesülése egyet-
len „etnikai rendhez” igazodott, amelyben más 
„etnikumok” jogi értelemben nem jelentek meg.  
A többi etnikumnak (mint nyelvi-kulturális cso-
portnak) ehhez a „rendhez” betagolódást vállaló-
an kellett viszonyulni, illetve e „rend” szélén kellett 
maradniuk, kisebb, státus nélküli társadalmi zárvá-
nyokban.

2.4. A Bánság

Területi keretek
A bánsági régió a 18. század elején jött létre, ekkor 
különült el a Délvidéktől, amely egy korábban kiala-
kult és tágabb történeti fogalom. A Bánság földrajzi 
határait északon a Maros, nyugaton a Tisza, délen a 
Duna jelenti, míg keleten a határa a Vaskapu-szorost a 
Marossal összekötő merőleges vonal mentén húzha-
tó meg. A pozsareváci békét (1718) követően beveze-
tett osztrák katonai közigazgatás e térségben egy sa-
játos fejlődést alapozott meg, ezért a Bánság „olyan 
történeti, politikai és gazdasági régió volt, amelynek 
18-19. századi fejlődése sajátos társadalmi-települési, 
etnikai, néprajzi és kulturális arculatot adott” (kókai, 
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2010, 14. o.). Vagyis: az osztrák kamarai közigazgatás 
évszázada egy világos területi keretet alakított ki.
Fogalmi keret, szimbólumok
A bánsági térség, mint a magyar Délvidék része 
pufferzóna volt: áramlási kapu, gyűjtő és elosztó 
csomópontokkal, kulturális ütközőtér (kókai, 2010, 6. 
o.). Ez több történelmi alakváltozatban is megjelent, 
amelyek különböző név alatt különböző területi-po-
litikai képződményeket jelentettek. Az első várme-
gyék (Temes, Krassó, Csanád, Arad, Keve) kialakulása 
után alapozódott meg a Temesi Dukátus, amelyet 
Kálmán király uralkodása alatt, 1106-ban számoltak 
fel. A Szörényi Bánság védelmi feladatokra jött létre 
1228-ban, Olténia és Krassó megye területeinek egy 
részére terjedt ki, így konfliktusokat eredményezett 
a havasalföldi vajdák és a magyar királyság között. 
1524-ben szűnt meg, miután a törökök elfoglal-
ták Orsovát és Szörényvárat. A Karánsebesi-lugosi 
Bánság 1536-tól 1658-ig állt fenn. 
A mai Bánság név a Temesi Bánság (1718–1779) 
megnevezésből ered. A latin formából – Banatus 
Temesiensis – ered a német Banat, amely 1748-tól 
a magyar írásbeliségben is meghonosodott, majd 
tájnévként átkerült a román és a szerb nyelvbe (kó-
kai, 2010, 13. o.). Ez a névváltozat takarja az előbb 
leírt területi keretet. Tartományi szimbólumokkal a 
térség nem rendelkezett, nem volt címere, bár Te-
mesvár címerét időnként a Bánság címerével azo-
nosnak gondolták.

Intézményi keret
A régió igazgatási jellegű intézményesülése a geo-
politikai helyzetből adódó határvédelmi funkcióra 
épült kezdetben. A Temesi Bánság határvédelmi 
funkciója 1779-től – a vármegyék visszaállítását 
követően, II. József intézkedései nyomán – hár-
mas területi felosztásban maradt fenn e térség déli 
peremén (egészen 1876-ig), mégpedig a román, az 
illír és a német határőrezred között felosztott határ-
sávban. A Bánságban – a terület határvédelmi sávja 
fölött – a bécsi udvar telepítési-, gazdasági- és igaz-
gatási beavatkozásai sűrű textúrájú térszerkezetet 
alakított ki. (kókai, 2010, 53. o.)
Erre alapozódott a Bánságnak az a rendkívüli fejlődése, 
amely a betelepítések nyomán létrejött multietnikus 
(16 nemzetiség) térséget egy évszázad alatt Európa 
egyik magas modernizációs potenciállal rendelkező, 

dinamikus térségéve emelte. (kókai, 2010, 68. o. 
; Bodó, 2018)
Elfogadottság
Amint a történeti áttekintésből is kitűnik, a régiót 
kezdetben a Habsburg Birodalom védelmi szük-
séglete, a Militärgrenze stratégiája indokolta. Ké-
sőbb a kialakult modernizációs modell felhajtó ere-
je, valamint annak kulturális modellje tette a régió 
különállását legitimmé, amelyet csak a nemzetálla-
mi logikák tudtak – részlegesen – felszámolni.

Mono-/multietnikus jelleg
A bánsági régió ütköző (védelmi) zónaként jött 
létre, katonai megfontolásból, de később olyan in-
terkulturalitást teremtett, amelynek fennmaradá-
sát két szociológiai tényező határozta meg: 1) egy 
„polgárosító civilizációs nyomás” (kókai, 2010, 189. 
o.), amelyet a gazdaság fejlődése közvetített, de a 
19. század elején a kultúrák kölcsönhatásában is 
megjelent, és amely 2) a nemzetiségek közösségi 
emlékezetét olyan „otthon-tudattal” helyettesí-
tette, amely sokáig ellen tudott állni (nagyjából 
1945-ig) a nemzetesítő folyamatoknak, (amelyek 
viszont a 19. század közepétől különböző hege-
móniákkal kezdték megbontani a térség interkul-
turalitását). E folyamatok ellenére egyetlen domi-
náns csoport sem jutott el – 1945-ig – a másságot 
maga alá gyűrő hegemóniáig (kókai, 2010, 103. o.). 
Ez volt az a regionális tudat, mely nagyon sokáig 
a megszűnt igazgatási intézménykeret maradvá-
nyaként funkcionált.

2.5. Másodlagos integrációs terek, megújuló 
régióépítések
A Kárpát-medence határrégiói új helyzetbe kerül-
tek a történelmi Magyarország felbomlását köve-
tően, az új peremállamok nemzetesítő terében.  
Az új helyzet új régióépítési feltételeket teremtett. 
Az egyik lényeges feltétel azzal kapcsolatos, hogy a 
korábbi régió monoetnikus, avagy multietnikus jel-
legű volt-e. A három vizsgált régió esetében láttuk, 
hogy a Székelyföld monoetnikus, a Szepesség és a 
Bánság viszont multietnikus térség volt. A monoe-
tnikus régiók számára a legkézenfekvőbb modell 
a 21. századi etnoregionalizmus, a kérdés itt (Szé-
kelyföld esetében) az, hogy ez a típusú régióépítés 
milyen belső és külső feltételek mellett lehetséges 
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(szintén a Paasi-féle lépcsőfokok mintázata szerint). 
A multietnikus régiók számára inkább a globalizáció 
korában körvonalazódó „new regionalism” (keatinG, 
1998) kíván lehetőségeket egy másodlagos integ-
rációs tér kialakításához (határmentiség, régiómar-
keting stb.).

2.6. A Kárpát-medence régiói – komparatív vázlat

3. Konklúziók

A Kárpát-medence peremrégiói a medence geopo-
litikai adottságaiból (a birodalmi jellegű téruralom 
intézményesüléséből) alakultak ki. Meghatározó 
volt a magyar, illetve Habsburg frontier terjeszkedé-
sének időtartama és eljogiasítása, majd az Osztrák–
Magyar Monarchia felbomlása és a peremterületek 
új nemzetesítő erőtérbe kerülése a Kárpát-medence 
peremállamai részéről.
Nem kedvezett a régiók konstruálódásának: a) a te-
rületi keretek bizonytalansága; b) a régióépítés rövid 
időtartama; c) a regionális társadalom túlzott (etni-
kai-intézményes) fragmentációja. Továbbá két, egy-
mással összefüggő körülmény is fontos volt: a régió 
történelmileg örökölt mono-, illetve multietnikus 

jellege, valamint az, hogy ez milyen 18-19. századi 
modernizációs előtörténetbe illeszkedik bele.
Ugyanakkor a régióépítés „új startjához” is adottak 
bizonyos feltételek. Ezek között a határmentiség 
jelenkori helyzetei és a nemzetesítő államok örö-
költ stratégiái a meghatározóak. A Szepesség és a 

Bánság jelenkori régiókonstrukciós törekvéseinek 
egyik potenciális lehetőségét a határmentiség kiak-
názása jelentheti. Ez főleg a Bánság esetében lehet  
meghatározó, hiszen az európai integráció folya-
matában ez még jelenthet modernizációs puffer-
zóna szerepet is (de ennek geopolitikai feltételei 
is vannak – épp átalakulóban). A határmentiség a 
Szepesség esetében – a lengyel–szlovák határon 
– kevésbé tűnik meghatározó lehetőségnek. Itt 
fékező tényező – a régióépítés szempontjából – a 
regionális tudat elmosódottsága is.
A Székelyföld esetében a régió újrakonstruálásának 
több feltétele is adott. A területi keret továbbra is 
létezik (bár az 1876-os magyar közigazgatási reform 
és a román közigazgatási megyék ezt némiképp át-
írták). A székely régió intézményesítése a jelenlegi 
közigazgatási keretek között, a helyi közpolitikák 
eszközeivel elkezdődött. A székelyföldi regioná-
lis tudat is erős, de ezt a székelységnek a modern 

Határsáv/régió Jellege Szepesség Székelyföld Bánság
védelmi Igen igen igen
közvetítői Igen nem igen
birodalmi Igen igen
integrációs igen nem igen
Területi keret Bizonytalan határok Egyértelmű határok Egyértelmű határok
fogalom; 
szimbolikus keret

Kanonizált szimbólum 
nélkül

Vannak kanonizált 
jelképek

Kanonizált szimbólum 
nélkül

Intézményi keret

Több partikuláris 
intézmény. Egységes 
intézményi keret nem 
alakult ki.

Partikuláris 
intézmények, saját 
joghatóság. Integráló 
területi önkormányzat

A Habsburg katonai 
igazgatás (1698-1779).                   
Ezt követően csak a déli 
Határőrvidék. (román, illír, 
sváb kerület)

Elfogadottság nincs Az erdélyi alkotmány 
révén (1437-1848)

Van, előbb katonai köz-
igazgatás, majd 
modernizációs legitimitás

– A régió identitása nincs van nincs

– Regionális tudat kései kialakulású, 
elmosódott van van

Etnikai / multietnikus Multietnikus Monoetnikus Multietnikus

Kulturális marketing Mozgalom Politikai 
projekt

MozgalomA régió újrakonstruálása

Frontier

Régió



19

KÁRPÁT-HAZA SZEMLE 2020/ 1–2. 

A Kárpát-medence határai – frontierek és régiók

magyar nemzetbe való integrációja a kisebbségi 
nemzetépítésbe csatornázta be. Így erős konfrontá-
ció alakult ki a régió és a román nemzetesítő állam  
között, ami jelenleg a Paasi-féle „elfogadottság” leg-
nagyobb akadálya.
A magyar nemzetpolitika regionális látószögének 
ezeket a peremhelyzeti adottságokat kell számba 
vennie. Eredményei pedig ennek akkor lehetnek, ha 
a magyar nemzetpolitika sikeresen tud integrálódni, 
és aktív szerephez jut egy nagyobb – közép-európai 
– integrációs törekvésben.
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