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Péter László

A NEMZETI KÖZÖSSÉG ÉS MÚLTJA
Rakovszky Zsuzsa fordítása

Egy közösséget mindenekelőtt a jövőjéről alkotott közös elképzelés különböztet meg 
az egyének puszta halmazától, a jövőjét pedig egyetlen csoport sem tudja maga elé 
képzelni, ha nem él benne egyszersmind a közös múlt emléke is, valamiféle megélt 
emlékezet. Szabó Zoltán egy helyütt azt írja, hogy „a múlt az, ami el nem múlik. Illetve, 
ami a naptárban elmúlt, az emberben nem múlandó. Emlékezetében él, gyakorta roppant tevé
kenyen, ront, bont, javít, alakít, olykor alkot is, [de] sohasem henyél”.1 Hogy a közösség mi
lyennek látja a jövőjét, javarészt attól függ, hogy milyen múltkép él az egyének emlé
kezetében. És ez éppúgy igaz a modem nemzetekre, mint az elmúlt korok másfajta 
közösségeire. A múltra és a jövőre vonatkozó vélekedések édestestvérek, együtt ala
kítják a közösséget. Az a könyvtárrá duzzadt szakirodalom, amely a modern nemzet 
mibenlétéről a második világháború óta keletkezett, gyakran próbálkozik, többnyire 
sikertelenül, annak magyarázatával, hogy miért tesznek szert bizonyos embercsopor
tok nemzeti öntudatra, és miért nem sikerül ez másoknak. Az úgynevezett objektív 
adottságok -  például a földrajzi helyzet, a gazdasági érdekek, a politikai intézmények, 
a közös származás, a vallás, sőt a közös nyelv -  vagy ezek különféle kombinációi nem 
szolgálnak elégséges magyarázattal. Ha azonban nem azt firtatjuk, mi hozza létre a 
nemzeti öntudatot, hanem szerényebb célt tűzünk magunk elé, és mindössze arra ke
resünk magyarázatot, hogy miben nyilvánul meg a nemzeti öntudat, már sokkal biz
tosabb talajon mozgunk. Ez nyilván nem egyéb, mint a csoport jövőjébe vetett közös 
hit, amely viszont szükségképpen feltételezi az igényt egy közös múltra.2 Nincs és nem 
is alakulhat ki soha olyan nemzet, amelynek nincs múltképe, amely a csoport fenn
maradását okvetlenül szentesíti. Elsősorban egy adott nemzet értelmisége teremti meg 
és terjeszti el a közösségben a múltképet. „Ahol sürgős szükség támad a múltképre, ott az 
igazságnak olcsó az ára” -  jegyezte meg J. H. Plumb.3 A nacionalista entellektüelnek 
feltétlenül szüksége van tehát egy dicső múltra, vagy legalábbis egy olyan múltra, 
amely lehetővé teszi számára a vállalható jövőbe vetett hitet, és az ilyen múlt nélkü
lözhetetlenségének érzése olyan mértékben vehet erőt rajta, hogy nemzetét akarván 
szolgálni, a múltat ő maga találja ki.

A múltkép sok mindenért felelős: a társadalmi konfliktusok némelyike azért bizo
nyul kezelhetetlennek, mert az ellenfelek képtelenek megegyezni abban, hogy hogyan 
és miért jött létre köztük a viszály. A nemzeti konfliktusok azért tűnnek olyan remény
telenül megoldhatatlannak, mert a múlt különbözőképpen él a különböző nemzeti 
közösségekben. Sőt, mert éppen ezek az egymással összeegyeztethetetlen múltértel
mezések rögzítették az egymással szemben álló közösségeket különálló nemzetekké, 
és mert az összebékíthetetlen múltképekből egymást kölcsönösen megsemmisítő 
jövőképek következnek. A többnemzetiségű társadalmak szemben álló elitjei ösztönö
sen tudják, amit Orwell regényében Winston olyan engedelmesen utánamond O’Rri- 
ennek: „Aki a múlttal rendelkezik, a jövőt is irányítja; aki a jelennel rendelkezik, irányítja a 
múltat is. ”4
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Az az intellektuális erjedés, amely a nacionalizmus születését kísérte a soknemzeti
ségű Magyarországon és különösen Erdélyben, jó  néhány egymással versengő múlt
képet hozott létre az ősi leszármazásról, őshonosságról és egy olyan letűnt aranykor
ról, amelyben a nemzeti közösség magas kulturális színvonalon élt. A dákoromán kon
tinuitás elmélete, amellyel a román értelmiség kívánta népük eredetét megmagyaráz
ni, korántsem egyedülálló ebben a térségben. Erdélyi szász tudósok a tizenhetedik 
században közösségüket a gotoktól származtatták, és abban hittek, hogy a szász nép 
már a népvándorlás korától jelen volt Erdélyben.5 A később hamisítványnak bizonyult 
Csíki Krónika, nem akarván lemaradni a folyamatos jelenlétét a X. századig vissza
vezető magyar nemesség mögött, a székelyek Erdélybe érkezését évszázadokkal a ma
gyar honfoglalás elé helyezte.6 A termékeny képzeletű Horvát István, pesti egyetemi 
tanár, a lelkes tanulóifjúság bálványa, egyenesen az ÓSZÖVETSÉG -ben fedezte fel a ma
gyarok őseit.7 Horvát nézeteit egy pap, Mihail Lutskay gúnyolta ki H istória Carpa- 
thico-Ruthenorum in H ungária című munkájában. Szerinte ugyanis az antik vi
lágban mindenfelé szlávok laktak, és Horvátéhoz hasonló fanatizmussal bizonygatta, 
hogy Pannónia őslakosai is ők voltak.8 Ezeknek az elméleteknek a nagy része nem 
állta ki a XIX. századi tudományosság próbáját; kizárólag a dákoromán elmélet érte 
meg a XX. századot. A második világháború után, válaszként a dákoromán elméletre, 
akadtak ugyan követői az amerikai magyar emigránsok körében annak a felelevenített 
elgondolásnak, miszerint a magyar nyelv sumér eredetű, ám a magyarországi nyel
vészek ezt a teóriát soha nem vették komolyan.

A magyar és az erdélyi nemességnek nem volt akkora szüksége rá, mint a vetély- 
társainak, hogy a nemzeti múlt megteremtése érdekében excentrikus elméletekhez 
folyamodjon. A politikai intézményeket, ha nem egészen biztonságosan is, de évszá
zadokon keresztül birtokolták, vezető szerepet vittek a társadalomban, vagyis „ők ren
delkeztek a jelennel”. A nemesség a maga múltját a magyar nép történetével azono
sította. Hasonlóképpen az egységes magyar állam fogalmát a korona, az ország és a 
magyar állam azonosítása révén visszavetítette Szent István királyságába.9 A magyar 
múltszemlélet nem tagadta a tényt, hogy Erdélyben több nemzetiség élt együtt, ám -  
amint azt Kővári László hatkötetes Erdély története (1859-1866) is jól szemlélteti, 
a románokról a magyar művekben nem sok szó esett. Erdély történetének magyar 
nacionalista változata a románok és szászok múltjával igencsak fukarul bánt. Mint 
ahogy a politikában, Erdély történetében is a peremre szorultak, míg a magyarok 
aránytalanul nagy szerepet játszottak benne. A múlthoz való ilyenfajta viszony meg
felelt a magyar politikai törekvéseknek, amelyeknek a magyar szupremácia biztosítása 
volt a céljuk, nem pedig minden etnikai különbség fölszámolása.

Erdély elvesztése 1918-ban súlyos megrázkódtatást jelentett a magyar nép önbe
csülése számára. Sem a közvélemény, sem a kormány nem fogadta el véglegesnek az 
új határokat. És mégis, a két háború közötti években néhány magyar történész kezdte 
kritikusabb szemmel nézni a magyar múltat. A háború utáni években pedig a nemzeti 
múlt újraértékelése és a „burzsoá nacionalizmus” elutasítása a marxista történetírás 
legfontosabb céljai közé tartozott.10 A hatvanas évek vitái11 végül is a múlt újraérté
keléséhez vezettek, különösen Molnár Erik és Szűcs Jenő munkáinak hatására.12 A 
marxista történészek nemcsak a múlt nacionalista felfogását utasították el, az „osztály” 
elsődlegességét hangsúlyozva a „nemzettel” szemben, hanem megvizsgálták és lépés
ről lépésre elemezték a nacionalizmus múltképét. A politikai helyzet két szempontból 
is a kezére játszott ennek az újraértékelésnek. Először, a Kádár-rendszer bizonyos ha
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tárok között eltűrte a vitát (és ezek a határok maguk is fokozatosan veszítettek szigo
rúságukból). Másodszor, ekkorra már nemcsak a kormány, hanem a közvélemény is 
elfogadta a trianoni határokat; felhagytak a területi követelésekkel, és a két háború 
közötti kormány politikáját keményen bírálták.

Azt a képet azonban, amelyet a román nacionalizmus alakított ki Erdély múltjáról, 
1918-at követően senki sem értékelte újra kritikus szemmel. A két háború közötti 
években „ a jelennel való rendelkezés ” inkább dominanciát jelentett a nem román nemzeti 
kultúrák fölött, semmint azok módszeres megsemmisítését. A román történészekről 
is elmondhatjuk, hogy igencsak fukarul bántak a szászok, a magyarok és egyéb nép
csoportok múltjával, de a létezésüket nem akarták tagadni. Ebből a szempontból a két 
háború közötti évek román attitűdje nemigen különbözött a magyarok 1918 előtti ma
gatartásától. A második világháború után néhány évig, amikor a román politika a 
nemzeti kisebbségekkel való együttműködésen alapult, a hivatalos nyilatkozatokban 
a múlt kultúrájának sokszínűségét mindig egyértelműen elismerték.

Az 1956-os magyar forradalom után, és különösen a hatvanas években, amikor 
Ceau§escu elindította az új, harsányan nacionalista politikai kurzust, a múlttal szem
ben tanúsított román magatartás is megváltozott. „A jelen fölötti uralmat ” a román ve
zetés ettől kezdve arra használta, hogy megteremtse a homogén román társadalmat, 
amelyben már nincs helye a nemzetiségi különbségeknek. Pari passu az erdélyi nem
zeti kisebbségek jövőjét tagadó attitűddel, új múltat hoztak létre, amelyből a romántól 
különböző nemzeti kultúrák már kimaradtak.13 Ebben az új történelmi perspektívá
ban Erdély, Havasalföld és Moldva, az a három tartomány, amelyből 1918-ban létre
jö tt az í j  Románia, már kétezer éve román jellegű. A többi nemzetiség a történelem 
során mindvégig valamiféle betolakodó volt. A dákoromán eredetnek és a három ro
mán tartomány évezredes politikai egységének elméletével azt a politikai kurzust igye
keztek alátámasztani, amely egy kizárólag románok lakta román állam megteremtését 
tűzte ki célul. Azokat a magyarokat (különösen a magyarországiakat), akik elutasítot
ták ezt az új múltképet annak érdekében, hogy védelmezzék a kisebbségek jövőbeni 
létezését, területi revizionizmussal vádolták. A múltnak ez az új szemlélete túlélte 
Ceau§escu 1989-es bukását. A mai Romániában sokan vallják, hogy ha megengednék 
a nemzeti kisebbségeknek, hogy az anyanyelvükön tanuljanak az iskolában, ez Romá
nia nemzeti integritását fenyegetné. 1990-ben Marosvásárhelyen azért törtek ki a ma
gyar- és cigányellenes zavargások, mert egy patikus kétnyelvű cégtáblát akasztott ki a 
boltja fölé. Az a tény, hogy a város valaha teljesen magyar volt, és még ma is félig az, 
ennek az új román szemléletnek a fényében nem sokat számít. Legjobban talán a pe
joratív „bozgor” szó fejezi ki ennek az új múltszemléletnek a lényegét: a radikális ro
mán nacionalisták „bozgomak” nevezik a magyarokat és a többi nemzeti kisebbséget. 
Bozgor annyit jelent, mint „hazátlan személy”.14 Ebből a nézőpontból a nemzeti ki
sebbségek, amikor követelik a saját anyanyelvűk használatának jogát, visszaélnek a 
román vendégszeretettel.

Manapság a Vatra Románeascá (Román Házitűzhely) mozgalomjár az élen a „tiszta 
Romániáért” folytatott propagandában és a múlt kulturális sokféleségének elutasítá
sában. Az erdélyi székhelyű Vatra jelmondata: „Erdély mindig a miénk volt; most is a mi
énk; és örökké a miénk ■marad”15 arra utal, hogy amikor a magyarok a kisebbségi jogok 
védelmében lépnek fel, ezt azzal kell elutasítani, hogy az mindössze a „szeparatisták” 
túlzó követelőzése, akik holmi „különleges kiváltságokra” szeretnének szert tenni, cél
juk valójában azonban az, hogy aláássák Románia történelmi egységét, és Erdélyt el
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vegyék jogos tulajdonosától. A Vatra befolyása a román kormánypolitikára ma még 
korlátozott. A román értelmiség egy része a Vatra által használt nyelvet visszataszító
nak találja, és szeretné javítani a román-magyar kapcsolatokat.

Akik kívülről figyelik ezt a konfliktust, gyakran félreértik annak természetét. A Vat
ra nem azért zúdít annyi szidalmat a magyarokra és más nemzeti kisebbségekre, mert 
területi revizionizmustól fél (az elmúlt fél évszázadban nem volt jele az ilyenfajta tö
rekvéseknek), hanem azért, mert az új historicizmus igézete alatt egy tiszta Románia 
megteremtésére vágjuk.16 Az égjük félreértés aztán könnyen elvezet a másikhoz. Azok 
a nyugati utazók, akik már torkig vannak a sok „történelemmel”, amivel mindkét oldal 
traktálni szokta őket, valahányszor egyszerűen arra szeretnének választ kapni, mi 
okozza a jelenlegi ellentéteket, végül többnyire már csak tehetetlenül széttárják a kar
jukat, és levonják a következtetést, hogy a román-magyar konfliktus egyszerűen meg
oldhatatlan, mivel mindkét fél Erdélyt tartja a saját nemzeti kultúrája „bölcsőjének”.17 
Ez azonban erős túlzás. A modern román nemzeti mozgalom (és nem a román kul
túra) valóban Erdélyben szökkent szárba, és ezzel a ténnyel a román értelmiségiek 
éppúgy tisztában vannak, mint az ügyben nem érdekelt külföldi kutatók.18 A magyar 
értelmiségnek Erdélyhez fűződő érzelmi kötődése kétségtelenül erős. De a magyar 
kultúra létrehozásában Erdély korlátozott szerepet játszott. A köztudatban régóta él, 
hogy a székelyek beszélik a legtisztább magyar nyelvet, tekintve, hogy őket nem érte 
semmiféle nyelvromlást előidéző, idegen hatás.19 Történészek gyakran elmondják, 
hogy a Mohácsot követő fél évszázadban Erdély volt a magyar kultúra égjük ments
vára,20 és hogy Erdély függetlensége hozzájárult a magyar nép fennmaradásához.21 
Más történészek viszont tagadják, hogy Erdély különösebb szerepet töltött volna be a 
magyar nemzeti fejlődésben.22 A magyar közvéleményben a legeltérőbb nézetek élnek 
Erdély szerepét illetően, olyasmit azonban, hogy Erdély lett volna a magyar kultúra 
bölcsője, soha senki nem állított.

A nemzeti közösségek nem rabszolgái egy megszilárdult múltképnek. A történeti 
kutatásnak módjában áll változtatni a nemzeti múltképen. Meg kell különböztetnünk 
egymástól azt a folyamatot, melynek során egy közösség átörökíti a múltképét és a 
múltnak a tudományos feltárását. Míg az előbbi a politika szolgálatában álló szellemi 
tevékenység, az utóbbi megkísérli a múltat annak fogalmaival kíváncsiságból és öncé
lúan újrakonstruálni. Ez a megkülönböztetés még akkor is érvényes, ha ezt a két te
vékenységet, a politikait és a tudományost, nem mindig lehet világosan elkülöníteni 
egymástól. E megkülönböztetés vizsgálata során J. H. Plumb 1968 tavaszán New York
ban tartott három mélyenszántó előadásában azt állította, hogy a múlt haldoklik; „az 
ipari társadalomnak”, elődeivel ellentétben, „nincs szüksége a múltra”}^ Plumb szerint a 
hivatásos történészek kritikai, objektív és tudományos vizsgálódása adta meg a múlt
nak a kegyelemdöfést. Am „a múlt haláláról” szóló tudósítások erősen eltúlzottak.24 
Mindaddig, amíg a világ nemzeti társadalmakra osztódik (márpedig semmijeiét nem 
látni, hogy ezzel a szokásával felhagyni készülne), a laikus sose fogja beérni azzal, amit 
az egyik hivatásos történész a másik számára ír a múltról. Neki átfogóbb képre van 
szüksége. Mi több, szerte a világon csaknem mindenki egyetért abban, hogy a múlttal 
kapcsolatos alapvető ismereteket terjeszteni kell a társadalomban, és hogy az iskolában 
tanítani kell a nemzeti történelmet.25 Ugyanakkor az is igaz, hogy a független kritikai 
szellemű tudományos kutatásnak megvan a maga hatása a múlttal kapcsolatos, köz
keletű nézetekre, és ezzel lényegesen csökkenteni képes és kordában tudja tartani a 
nemzeti konfliktusokat. A történelemmel kapcsolatos nézetek soha nem lehetnek „ob-
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jektívek”, de az azért lehetséges, hogy jóval kevesebb előítélet terhelje őket, mint azo
kat az átöröklött véleményeket, amelyek kibékíthetetlenül szembeállítják az egymással 
rivalizáló közösségeket.

Megeshet, hogy a nemzeti közösség politikai céljait szolgáló eszmékkel és a függet
len, kritikai tudományos kutatás eredményeivel egy és ugyanazon könyvön belül ta
lálkozunk. Jó példa erre a típusra az 1986-ban, a Magyar Tudományos Akadémia ki
adásában megjelent Erdély története.26 Ezt a művet, amelyen több mint egy tucat 
történész csaknem tíz éven át dolgozott, valamikor a hetvenes években vették tervbe, 
amikor a Kádár-rendszer, a közvélemény nyomására, hosszú habozás után beleegye
zett, hogy felvegyék Erdély történetének megírását a budapesti Történettudományi 
Intézet programjába. A közvéleményt, csakúgy, mint a történészeket, már régen ag
gasztotta az erdélyi magyar kisebbség helyzete és az új román múltkép, amely Erdély 
történetét annak kezdete óta kizárólagosan román területnek tartja. Míg a román tör
ténészek átfogó munkákat jelentettek meg Erdély történetéről idegen nyelveken csak
úgy, mint románul, magyarországi történészek tollából a háború óta nem született 
Erdély-történet. A történészek, akik ezt a hosszú hallgatást nehezen tűrték, most lel
kesen fogtak ebbe a vállalkozásba, élénken reagáltak a művelt közönség várakozására, 
és kétségtelen, hogy nem csupán a múltra vonatkozó szakszerű, tudományos érdek
lődést igyekeztek kielégíteni. A magyar történész, akárcsak a magyar közvélemény, 
az erdélyi magyarokat kulturális szempontból a magyar nemzet részének tekinti. Az 
Erdély története óhatatlanul magyar nézőpontból íródott, mint ahogy per defini- 
tionem ez minden nemzeti történeti munkáról elmondható.

E nnek ellenére indokolatlan lenne az Erdély TÖRTÉNETÉ-t valamilyen politikai 
p rogram  tám ogatására született írásnak tartani.27 Semmilyen bizonyíték nincs arra, 
hogy a szerzőket valamilyen hátsó gondolat, például a területi revízió gondolata ve
zette volna -  ez utóbbinak a lehetőségét egyébként kifejezetten elvetik. A  három köte
tes, gazdagon illusztrált E rdély TÖRTÉNETÉ-nek a kimunkálása és közzététele maga 
volt a politikai tett. A m agyar történészek tudom ásul vették, hogy bárm ennyire igaz
ságtalan volt is annak idején az 1920. évi békeszerződés, a trianoni határok pon to t 
tettek a területi kérdés végére. A győztes hatalm ak azonban csak a területet ítélték 
oda Romániának, nem  pedig a terület egész történetét. Erdély m últjának a m egírá
sával a magyar történész olyasmit védett m eg, am i az erdélyi magyar kisebbség jövő
képének szükséges előfeltétele.

De akármi volt is az Erdély története keletkezésének a hátterében, bármilyen 
forrásból merítették is a szerzők az inspirációt, a könyv megírása a független kritikai 
történetírás kiemelkedő teljesítménye. Az előszóban a szerkesztő, Köpeczi Béla kifejti, 
hogy a szerzők megpróbálták Érdék múltját mint az ott élő három nemzetiség törté
netét bemutatni -  azaz a románokét és a szászokét is, nemcsak a magyarokét - , és 
mindhárom közösség történelmi forrásaiból merítettek.28 A kötet szerzői vala
mennyien saját, egymástól eltérő, sőt néha nem teljesen összeegyeztethető nézeteiket 
fejtik ki. A szerkesztő nem erőltetett rájuk semmiféle egységes véleményt.29 Az ered
mény csaknem kétezer oldalnyi masszív tényanyag, amelyet a szerzők kritikailag ele
mezve és tárgyilagos modorban hoztak egymással összefüggésbe. Az Erdély törté
nete nem polemikus mű, jóllehet a kötet szerzői számos tárgyról másként vélekednek, 
mint a hivatalos román történetírás. Megeshet, hogy bizonyos kérdésekben pontat
lannak bizonyultak, részben ismereteik hiányosságai, részben nemzeti elfogultságaik 
miatt.30 Am bevallott céljuk az volt, hogy fölébe kerekedjenek az előítéleteknek, és 
jóllehet, ez mindig csak többé-kevésbé sikerülhet, ezzel ők maguk is tisztában van
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nak.31 Amikor Erdély XVII. századi történetéről írnak, megpróbálnak szakítani az 
egyoldalú, „romantikus-nacionalista” szemlélettel. Kereken elítélik a XIX. századi ma
gyar nemzetiségi politikát is. Meg sem próbálják, legalábbis tudatosan nem, mente
getni az egykori magyar vezetést.^2

A munka megjelenése nagy port vert fel. A magyar olvasóközönség örömmel fo
gadta, bár azt hiszem, kevés emberben volt annyi kitartás, hogy végigolvassa a három 
kötetet. A sajtó és a szakfolyóiratok sokat foglalkoztak vele: a debreceni egyetem kon
ferenciát szervezett a kötet szerzői és más történészek részvételével, és utóbb a konfe
rencia anyagát is kinyomtatták.33 Készült egy rövidített, egykötetes kiadás is,34 abból 
a célból, hogy a német,35 francia és angol36 fordítás számára könnyebben kezelhető 
szöveggel szolgáljon. Az Erdély története a külföldi szaklapokban is kedvező kri
tikákat kapott, kivéve Romániában.

A Ceau§escu-rendszer hevesen támadta a könyvet. „Hamisítvány”-nak, revizionista 
propagandaanyagnak bélyegezte.37 A Magyar Tudományos Akadémia védelmébe 
vette a gondozásában íródott művet, és találkozót javasolt a román történészekkel, 
hogy magyar kollégáikkal megvizsgálják, hogyan kerülhetnének közelebb eltérő ál
láspontjaik.38 A meghívásnak azonban nem lett foganatja. Manapság se a román, se 
a magyar történészek nemigen bíznak abban, hogy a közeledés a közeljövőben lehet
séges lenne. De azért mindkét országban akadnak történészek, akik örömmel fogad
nák egy olyan dialógus lehetőségét, amelynek során mindkét oldal „nyitott a másik ér
veire”}® Kosáry Domokos említi egy előadásában, hogy a magyar történészek találko
zói szlovák és szerb kollégáikkal milyen sokat segítettek az egymás nézeteivel szembeni 
toleráns magatartás kialakításában.40 Az elfogulatlanság nem kétértékű állapot: foko
zatai vannak, és megléte vagy hiánya elsősorban a felek magatartásában tükröződik. 
Márpedig a magatartás változhat is. „Néha már -  be kell vallanom -  írja Kosáry Domokos 
-  szinte óhajtanám, hogy végre kerüljön napfényre olyan vitathatatlan forrásadat, amely bizo
nyíthatná ezt a dákoromán kontinuitást. Akkor ugyanis elismerhetnénk, hogy ebben vitapartne
reinknek volt igazuk.” Nagyon is hihető, hogy ha egyszer a történészek ettől a problé
mától megszabadulnának, csökkenne a konfliktus románok és magyarok között.41

Borsi-Kálmán Béla Francisc Pácurariunak a román-magyar kapcsolatokról írott 
tanulmányaihoz fűzött megjegyzéseiben foglalkozik a történész nyitottságának kér
désével.42 A történésznek, írja, önvizsgálatra és empátiára van szüksége ahhoz, hogy 
megértse az övétől gyökeresen különböző nézetek híveinek érzékenységét. Eddig a 
hiányos önismeret mind a románokat, mind a magyarokat megakadályozta abban, 
hogy szert tegyenek arra a képességre, amelynek segítségével bele tudnák képzelni 
magukat a másik oldal helyébe, érvel Borsi-Kálmán. A románokat frusztrációval tölti 
el, hogy ismételt külpolitikai sikereik ellenére még nem gyűrték le az európai felzár
kózást akadályozó átöröklött belső társadalmi akadályokat; a magyar oldalon viszont 
mindmáig nem emésztették meg azt a megrázkódtatást, amit az „ezeréves magyarbi
rodalom” elvesztése okozott.43 Trianon mindmáig ott kísért a magyarok lelkében. Ám 
a történelem nem szükségképpen terápia, amely a szomszédok rovására növeli vala
mely nép önbizalmát. A történelem, legyen ez bármilyen fájdalmas, a bölcsesség for
rása is lehet, amelynek segítségével jobban megértjük saját tapasztalatainkat. Ha igaz 
ennek az esszének az alapgondolata, vagyis az, hogy a nemzeti konfliktusokat az eltérő 
múltértelmezések nem egyszerűen tükrözik, hanem lényegében előidézik, a törté
nésznek másoknál több lehetősége nyílik rá, hogy lebontsa a nemzeti közösségek egy
másra. vonatkozó összebékíthetetlen előítéleteit.44
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lapotokat vetítik vissza a múltba. Ám az ER
DÉLY TÖRTÉNETE foglalkozik a zsidókkal, ör
ményekkel és más csoportokkal is (bár a cigá
nyokról megfeledkezik).
29. Erdély története. II. 10-11. o.
30. Pl. az a kijelentés, hogy Erdély a XIV. szá
zadban „még p usztán  fö ldra jzi fogalom  vo lt”, va
lamint a XVII. század végének történetével 
foglalkozó Harc a magyar államiságért fe
jezetcím igencsak furcsán fest. Erdély törté
nete. I. 348. O. és II. 846. O. Az ERDÉLY A FOR
RADALOMBAN ÉS A SZABADSÁGHARCBAN magá
tól értetődően magyar szemszögből nézi 
1848-49 történetét. ERDÉLY TÖRTÉNETE. III. 
1346. o.
31. Benda Kálmán mutatott rá a debreceni vi
ta során, hogy a XVI. és a XVII. század társa
dalmi viszonyainak leírása mennyire egyen
lőtlen: kimerítően foglalkozik a székelyekkel,

kevésbé a vármegyékkel és még kevésbé a szá
szokkal vagy a románokkal. Rácz: TANUL
MÁNYOK. 81.o.
32. Az a háromszáznyolcvan oldal, amely az 
1848 és az 1918 közötti időszakot öleli fel, az 
első kísérlet nemcsak a magyar, hanem bár
milyen nyelvű történetírásban, amelyik kriti
kailag és kellő részletességgel tárgyalja a kor
szakot. Erdély története. III. 1346-1732. o.
33. Rácz: Tanulmányok. (Lásd a 20. sz. jegy
zetet.)
34. Erdély rövid története. (Lásd a 21. sz. 
jegyzetet.)
35. Köpeczi Béla (szerk.): KURZE GESCHICHTE 
SlEBENBÜRGENS. Budapest, 1990. 781. o.
36. A francia kiadás 1992 novemberében je
lent meg. A párizsi Magyar Intézet francia, ro
mán és magyar történészek részvételével ke- 
rekasztal-beszélgetést rendezett a könyvről. A 
mérsékelt hangnemű vitán a román és a ma
gyar álláspontok nem sokat közeledtek egy
máshoz. L. a M agyar N em zet tudósításait az 
1992. november 30-i és a december 10-i szá
mokban. A mű angol kiadása elhúzódott.
37. Pl. az egész oldalas hirdetés a The Times 
1987. április 7-i számában.
3 8. M agyar N em zet, 1987. áp rilis 2.
39. Kosáry Domokos: A TÖRTÉNÉSZEK ÉS ER
DÉLY. In: Nemzeti fejlődés, művelődés - 
EURÓPAI POLITIKA. Budapest, 1989. 103. o. El
ső ízben a Londoni Egyetem Szláv és Kelet
európai Intézetében hangzott el előadás for
májában 1988. május 4-én.
40. Jó néhány ilyen találkozót szerveztek az el
múlt harminc év során a különböző közép- és 
kelet-európai országok történészei között, és 
ezek némelyike elő is segítette az előítéletek 
enyhítését.
41. Kosáry: i. m. 104. o.
42. Kihívás és eretnekség. Limes, Budapest, 
1989. I. 187-211. o.
43. Uo. 208-209. o. Egy kolozsvári tanár 
Bánffy Miklóst idézve hasonlóan érvel: a ro
mán-magyar viszony javulásához mindkét ol
dalon „empátiakészségre va n  szükség”. (Fey Lász
ló: SÜKET ÉS NAGYOTHALLÓ PÁRBESZÉDE. M a 
gyar N em zet, 1992. március 6.)
44. ígéretes kezdetet vagy inkább újrakezdést 
jelenthet a román és magyar történészek 
1991. április 25-i és 26-i találkozója, amelyet 
Budapesten az Európa Intézetben tartottak. 
M agyar N em zet, 1991. május 2. (Ágoston Vil
mos.)


