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A nyitott etnikai kalitka,
avagy Erdély „eredendõ bûne“
„Létezik-e a homo transsilvanus? S ha
igen, hogyan tudnánk õt leírni? Melyek
azok a tulajdonságai, amelyek megkülönböztetik szomszédaitól?” – teszi fel a
kérdést Hans Bergel Zuwendung und
Beunruhigung címû, 1994-ben megjelent kitûnõ esszékötetében. A kérdés jogosságához nem fér kétség, még akkor
sem, ha például a XIX. századi magyar
értelmiség a székelyeket tartotta a legigazibb magyaroknak, vagy ha a humanista
Martin Opitz az erdélyi szászokat a legeredetibb németeknek. Az „anyaországiakkal” szemben Erdély mindhárom népe érzékelt s érzékel valamilyen fajta idegenséget, amely több az eltérõ földrajzi
adottságoknál és a néha nagyon is különbözõ történelmi múlt tudatánál, mert
identitásbeli különbözõség.
Erdély földrajzilag példásan zárt tér.
Területén – úgyszólván letelepedésének
pillanatától fogva – mindhárom etnikumának számba kellet vennie az idegenek jelenlétébõl adódó kényszereket és
lehetõségeket. „... már az Árpádok alatt
külön kormányzati terület – írja Bánffy
Miklós. De sokkal fontosabb, hogy
1437-tõl a három nemzet uniója által
már egy század óta (vagyis az erdélyi fejedelemség megalakulása elõtti száz évben – H. F.-Z.) valami szellemi összetartás ébredt föl és élt népében. Az egymás
segítésének, az egymás védésének gondolata. Hogy ez a kölcsönös segítség az
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az „elõnyökkel” nem rendelkezõ többségi románsággal való kapcsolat szempontjából.
Ha a két világháború közötti és külön ösen a nemzeti-kommunista sovinizmusnak, néhány jelentõsebb kivándorlás dacára sem sikerült az utóbbi
n yolcvan évben elûznie az erdélyi magyarok többségét, hála a Magyarok
Világszövetsége ügyességének, megvan
az esélye, hogy a magyarok ugyanarra a
sorsra jussanak, mint Ceauºescu idején az erdélyi németek (és zsidók). Ha
annak idején a Schmidt-kormány kemén y valutával vásárolta meg a németeket, most a nemzeti-polgári Fideszkormány, erdélyi klientúrájával karöltve, a kettõs (?) állampolgárság és a
Magyarországon való – egy pontig helyes – kivételes bánásmód meglobogtatásával akarja elcsábítani az erdélyi
magyarokat. Kérdem, hányan tudnak
majd ellenállni ennek a mézeskalácsnak, különösen Románia szomorú
gazdasági és politikai kilátásai között,
amelyek egyre nyilvánvalóbbakká váln ak most, a választások körül?
A magyar gazdaságnak azonban,
bármilyen virágzó is jelen pillanatban,
n emsokára súlyos egzisztenciális gondokkal kell megküzdenie a lakosság
számának gyors csökkenése miatt (ez
derül ki a szakemberek tanulmányaiból). Teljesen nyilvánvaló, hogy a magyar kormányok, ahelyett, hogy a cigán yok demográfiai robbanását vagy a
második vagy harmadik világból való
tömeges bevándorlást támogatnák
(más nyelv, más kultúra, más vallás),
in kább a határain túli, általában jó
képzettségû magyar lakosságot szeretn ék magukhoz csábítani. Ez nemcsak

önnáló Erdély elsõ 50 évében csak ritkán érvényesült, sõt néha átcsap rövid
idõre annak ellenkezõjébe, mit sem bizonyít. Testvérek is veszekednek olykor.
Az összetartozás érzése a fontos itt és a
n éplélek szempontjából – mondjuk
freudista értelemben –, ebben van
Erdély fönnmaradásának szellemi megalapozása.”

Õk és az idegenek –
az ideológiai dimenzió
A magyaroknak, románoknak és szászoknak ezzel a szellemi összetartozásával, az erdélyiséggel, a „transzszilván
specifikummal” az erdélyi területeket
maguknak revendikáló „anyanemzetek”
igazából sohasem tudtak mit kezdeni.
Integrációs terveik a „másik két” etnikumot a legjobb esetben mellõzték, noha
az erdélyi sajátosságok alaposabb ismeretének hiányából fakadó elbizonytalanodásra vagy a nacionalizmus lekicsinylõ, becsmérlõ hangnemére is találunk
éppen elég példát; az intolerancia és ignorancia jogosságát esetenként a történelmi elsõbbség, a magasabb kultúrszint
vagy a számbeli többség kizárólagos érvei
támogatták. Csak három példát említek,
az „Erdélytõl való elbizonytalanodás” három – hangsúlyozom: nem azonos etikai és történelmi következményû – példáját.
Magyarország „irredenta” érdektelenségét bizonyítja volt területei iránt, han em azt az érdekét is, hogy a magyar
lakosságot a Kárpát-medencébõl a
mostani magyar állam szûk területére
von zza. Az euro-forint vonzereje döntõ
leh et a régi tartományok helyi hazafiságának megsemmisítésében. A világh áború utáni német „impanziós” modell precedenst teremthet. A német lakosság tekintetében a „siker” lehengerlõ volt. A román nacionalizmus
esetleges jubilálása korainak bizonyulh at. Semmi nem érezteti ma jobban
h atását – akárcsak egy nyitott seb –,
mint az erdélyi német (és zsidó) közösség hiánya. Vajon a magyar közösség eltávozása is így érzõdne?
Henri Jeanjean, az okcitán nyelv és
mozgalom jelentõs képviselõje, írta
anyanyelvérõl: „az okcitán nyelv olyan
mítosz, amely a valósággá válás útján
h alad”.19 A regionális érdekek tudatosodásának folyamatát figyelembe véve
(függetlenül a régiók lakóinak nemzetiségétõl, vallásától és politikai meggyõzõdésétõl), a fentieket parafrazálva
ki merem mondani: „a modern (erdélyi) regionalizmus olyan mítosz, amely
képes valósággá válni”. Ezeknek az érdekeknek a tudatosítása minden térben és idõben a gondolkodó értelmiség
feladata. A Provincia nem más, mint
erõs hangú gondolkodók erdélyi társadalma. Ennek a vitacsoportnak létrehozása szerintem a lehetõ leghasznosabb volt, nemcsak mert megalakult a
transzetnikus párbeszéd egy fóruma,
h anem azért is, mert az a különbözõ
vélemények fóruma, gyakran egymással szembenálló véleményeké, mint
például a regionalizmus kérdésében,
amely egyike a nemzetközi politikai viták „forró” kérdéseinek. Az a tény,

a. „Iszonyú elgondolni – írja az
1935-ben Erdélyt beutazó Németh
László – hogy a magyarság ezt a földet elvesztette. Mialatt Erdélyt jártam, egyre
jobban kivilágosodott, hogy az elveszett
Erdély nemcsak terület. Erdély vizsga
volt, s az, hogy nem tudtuk megtartani:
levizsgázás, mert Erdélyt nem úgy vették
el tõlünk. Mi nem fejeztük be a meghódítást, s mi eresztettük ki a kezünkbõl,
amit meghódítottunk belõle. Vegyék el
Franciaországtól Bretagne-t; ha valami
erõszakos élc meg is tehetné, a leszakított tag magától visszaforrna. Erdély akkor veszett el, amikor magyarsága problematikussá vált. (...) Az önálló erdélyi
fejedelemség gyors történelmi égése kimerítette ezt a magyarságot, mint ahogy
egy-egy szervünk is kiég, sorvadni kezd,
hitványabb kötõszövetekre bízva a hézagtöltést. Hány elfonnyadt sejt, hány átengedett falu. (...) A magyarság nem tud
mit kezdeni Erdéllyel. Lázai elszívják az
embert, még megújhodása is inkább
visszahúzódás innen.”
b. A harmincas években a kulturális
egynemûsítést célzó erõszakos birodalmi ideológia nyomására fasizálódó szász
publicisztika Erdély-képe úgyszólván a
feje tetejére állt. A „nagynémet” ideológia nem tudott mit kezdeni a szászság
német identitásának sajátosan erdélyi
szelvényével, s az addig nem kis büszkeséggel emlegetett „különvaló történelmi

öntudatot”, a magyarokkal és románokkal való évszázados kapcsolat hatását
büszkén felvállaló erdélyi szász kultúra
hagyományait szégyenletes „Erblaßt”-tá
(eredendõ bûnné) nyilvánította, olyan
„délkelet-európai kolonccá”, amelytõl a
szászságnak minnél hamarabb meg kell
szabadulnia, ha integrálódni akar a német nemzetbe.
c. „A román nemzeti ideálok követõi,
reakciós, kisebbségek ellen irányuló nézeteiket, a politikai és gazdasági hatalom
diktatorikus kisajátítását az idegenek fenyegetõ jelenlétével magyarázták – írja
Andrei Corbea-Hoisiea. A XIX. századi
román elit találkozása a fejlett iparral
rendelkezõ európai kultúrával nem csak
gyors ütemû europaizálódást eredményezett, de a napnyugati fejlettség összehasonlítása a fejedelemségek »félázsiai«
helyzetével nagy adag frusztrációt is kitermelt, ami a Nyugat civilizáló »receptjeivel« szembeni, krónikussá váló bizalmatlanságban csúcsosodott ki. Ennek az
elbizonytalanodott, az idegenekkel
(értsd kisebbségiekkel) szemben táplált
n eurotikus gyanakvásnak hamarosan
»gyógyirja« is került, a messianisztikus
elzárkozást, ortodox, nyugatellenes, antidemokratikus patriarchátust hirdetõ román xenofóbia képében. Ez a – román
állampolitikába befurakodó, s ennek
kulturális hatalma révén tömegesen terjesztett – xenofóbia aztán lépésrõl-lépés-

re egyoldalúan negatív, a nyelvben gyökerezõ képet alakított ki az idegenekrõl.
Irracionális gondolati struktúrái az idegenekkel való állandó konfrontációra
buzdítottak, sõt mitikus méreteket öltve,
csak a »mi és halálos ellenségeink« –
magatartást ismerte el. Ez pedig mindenfajta személyes, autonóm vélemény
lehetõségét kizárta. (...) Már a külsõ tulajdonságok, a tekintet, a járás, a beszédmodor, a ruházkodás, a lakáskultúra, az
istenhit bemutatása is a román ember és
az »idegen lény« (zsidó, magyar, szláv)
közötti teljes összenemillõséget sugallták. Elég itt példaként Eminescu vagy
Iorga publicisztikáját említenünk: szerintük az idegenekkel a sajátosan román, csodálatosan szép, igazi és jó világba új és utálatos valóság igyekszik befurakodni.”
A moldvai származású Eminescu, aki
különben nagyon is szívén viselte az erdélyi románság kisebbségi helyzetét, a
következõket írja az erdélyi románok nacionalizmusáról: „Még tiltakozásaikban,
a magyarok elleni gyûlöletükben is van
valami magyar: azon mód, ahogy ezt kinyilvánítják. A nemzetiséget is a magyaroktól tanulták , és nem úgy nemzetiek, mint a románok, hanem azzal a radikális kizárólagossággal, amely magukat a magyarokat jellemzi.”(Idézi

hogy különbözõ felfogású, de a közös
problémákra való megoldás keresésével foglalkozó emberek élõ, nem protokoláris vitában találkoznak, a lehetõ
legösztönzõbb.
Nem tudok azonban nem odafigyeln i – egyelõre legalábbis létezõ – korlátaira. És egyik lényeges korláta vélemén yem szerint az, hogy kizárólag az erdélyi kérdésre koncentrál, holott a provin ciák kérdése sokkal tágabb, magában foglalja a regionalizmust, a region alizálást, a helyi és regionális autonómiákat, a szubszidiaritást, a demokrácia típusait/formáit Romániában általában . Már a lap román változatának,
kü lönösen a régi Regátban és a fõvárosban történõ gyenge terjesztése is
ön zõ politikai rövidlátás szimptómája
leh et, hiszen a regionalizmus – tehát a
Provincia – n emcsak Erdély problémája (akkor sem, ha az évezredes sajátos történelem miatt itt egyértelmûbb).
Az ország (és a térség) minden olyan
t artományára/régiójára
jellemzõ,
amely a hipercentralizmus régi válságá val küzd. Aminek, lám, sikerült
mindannyiunkat a csõdbe jutott posztszovjet országok közös gödrének szélére hurcolnia. Ha ennek a csõdnek a fen yegetését – az évtizedek, de különösen az elmúlt tíz év megismétlõdõ jelzései és figyelmeztetései ellenére –
n em tudatosítja idõben a politikai elit,
az egész térség, mindegy minek nevezzü k, Romániának, Észak-nyugat
Romániának, Erdélynek vagy NagyRomániának, kockáztatja, hogy kívül
kerül a történelmen. És akkor félek,
h iába folyamodunk „a kõ marad” vagy
„a paraszti józan ész”-szerû népi bölcsességekhez, mert végül valóban csak
a kövek maradnak majd.
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Köpeczi Béla, Nemzetképkutatás és a
XIX. századi román irodalom magyarságképe, Akadémiai, 1995, 169.)
Homo transsilvanusunknak az „otthonról” érkezõ rosszaló, negatív visszajelzések, xenofób fenyegetések és pogromfelhívások ellenére sem volt más választása: magárahagyatottsága arra
kényszerítette – sokszor puszta létét biztosítandó –, hogy kiegyezzen az idegenekkel, hogy olyan együttélési modellt
találjon, amelynek zavartalan mûködése
mindenik fél érdekében áll.
Az útkeresés nehézségeinek, az idegenekkel kiegyezõ, sõt velük kooperáló
magatartás érzékeny természetének
megértéséhez úgy vélem, közelebb kerülhetünk, ha fényt derítünk az idegenek
iránt táplált ellenszenvünk, félelmeink,
gyûlöletünk forrására.

során megtanuljuk kezelni az újat, az ismeretlent, az idegent, s már nem buta,
földhözragadt agresszivitással közeledünk feléje. Kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy mûveltségünk révén megtanulunk a hermeneutika módszerével
közelíteni az idegenhez, vagyis úgy kezdünk vele párbeszédet, vagy vitát, hogy
már a kezdettõl fogva tekintettel vagyunk
az õ igazára is. Errõl mondta Hans Georg
Gadamer a vele készített interjúmban,
hogy „...ez egyfajta kétely, amely mindenkiben benne lakozik, aki nem szeretne tévedni, de ugyanakkor hisz abban,
hogy meg tudja gyõzni a másikat.(...)
Mindnyájan félreismerjük saját elõítéleteinket, azaz legtöbbször nincs is tudomásunk róluk. Beszélgetõ partnerem viszont segítségemre lehet abban, hogy felismerjem ezeket, sõt, hogy esetleg változtassak rajtuk.”

hatatlanul a csoporton belüli elhajlók
után kutatva, hogy – a belsõ összetartást
biztosítandó – „elrettentõ példát” statuálhasson kiközösítésükkel. Legfõbb jellemzõi az idegengyûlölet, a konformizmus és a csoportgõg. Az etnocentrikus
beállítódású személyiség képtelen racionálisan mérlegelni az idegen csoportokkal való kapcsolat elõnyeit, illetve hátrányait, képtelen racionálisan mérlegelni,
s ezért az idegenek összeférhetetlenségét
társadalmi téveszmévé fokozza.
Az etnocentrizmus nyomaira úgyszolván minden kultúrában rábukkanunk.
Európában már az ókori görögök éles,
nyelvi határt vontak maguk és az idegenek közé, a nem hellén származásúakat,
az idegen nyelven beszélõket „barbároknak” nevezve. Az „idegen”, „civilizálatlan”, „nyers” kifejezést a nyugati kultúra
is átvette, a fogalmat a „vad”, „primitív”,

Én és az idegenek –
pszichológiai dimenzió

Elsõ pillantásra úgy tûnik, hogy az idegenek iránt érzett ellenszenvünket környezetünk neveli belénk. Környezetünk
idegenellenes nézetei, véleményei társadalmi hagyományainkból származnak.
„Meggyõzõdésem szerint – írja Bánffy –,
ahogy a freudizmus gyerekkorunk jórészt elfelejtett történéseibõl magyarázza azt, ami felnõtt korunkban érzések és
önkéntelen indulatok alakjában cselekvéseinket meghatározza, így a népeknél
is gyermekkoruk, vagyis múltjuk dönt
abban: milyen szenvedélyek uralkodnak
rajtuk”. Elméletileg ugyan feltételezhezõ
egy, az idegenekrõl vallott ellenséges nézetek áthagyományozódását biztosító,
végeláthatatlan elõítélet-lánc, de csak
addig, amíg figyelemen kívül hagyjuk a
nézetek és elõítéletek tényekre való „érzékenységét”. Mert az a nézet is például,
hogy a Föld lapos, csak addig volt érvényes, addig „tudta tartani magát”, míg
be nem bizonyosodott, hogy
Glóbuszunk gömb alakú. A mi esetünkben: mi történik akkor, ha meggyõzõdünk idegenekkel szemben táplált, belénknevelt gyûlöletünk alaptalanságáról?
Furcsamód ez a fajta gyûlölet gyakran
még azokon is erõt vesz, akiknek nincsenek az idegenekkel kapcsolatos kellemetlen személyes élményeik; nagyfokú
irracionalitását bizonyítja, hogy minden
fajta észérvnek, erkölcsi parancsnak ellenáll. Egyes pszichológusok azt állítják,
hogy a józan ész érveivel dacoló, mély
pszichikai erõ tartja életben. De ne hamarkodjuk el a dolgot! Idegengyûlöletü nket, idegenektõl való félelmünket
kockázatos lenne genetikailag elõreprogramozott, általános emberi érzésként elfogadni. Mert egy idegen megjelenése
sokfajta érzelmet válthat ki bennünk:
félelmet, visszautasítást, undort, szomorúságot, kíváncsiságot, esetleg lenézést.
A kiindulópont viszont mindig ugyanaz
az alapkényszer: az idegenre akaratlanul
is felfigyelünk. A kezdeti „riadókészültség” utáni érzelmünk elsõsorban a viszszajelzés függvénye. Ha fenyeget (ezt fõleg olyankor érezzük, ha számbeli fölényben van), félelmet vagy dühöt érzünk, ha az erõviszonyok hosszabb idõre
tisztázatlanok maradnak, inkább bizalmatlanságot vagy tiszteletet. Ám az is lehetséges, hogy hamarosan meggyõzõdünk veszélytelenségérõl, jószándékáról,
ez pedig inkább kíváncsivá tesz bennünket, sõt tetszésünket is elnyerheti.
A helyzet felmérésében nem csak az
idegen objektív fellépése a döntõ, hanem
pillanatnyi közérzetünk, sõt mûveltségünk is, amelynek állandó gazdagítása

hajlamunk tehát úgy segít csoportidentitásunk megõrzésében, hogy egyúttal ennek „foglyává” is tesz, hisz örök pecsétkén t, következetesen „elárulja” igazi
származásunkat.
Idegeneket elutasító reakcióink tehát
nem véletlenszerûek és nem logikátlanok. Emberré válásunk évmilliói során
alakultak ki, s tettek azokká, akik ma vagyunk. Végig az alkalmazkodó értelem
munkált bennünk, ami hol a határok
meghúzására, hol ezek eltörlésére késztetett. Ám Dieter E. Zimmer szerint krón ikusan fellépõ xenofób érzelmeink
n em megváltoztathatatlan öröklõdési
alapunk rétegéhez tartoznak, nem merev kényszerek, hanem érzékelésünket
rációnkkal ellenõrzõ elfogultságok (bias). Elfogultságaink az adódó élethelyzetektõl függõen sokféleképpen realizálódhatnak; hogy mit kezdünk velük, az
csakis tõlünk függ, amit mi sem bizonyít
jobban, mint az, hogy a megegyezésre, a
békés kontaktusok megteremtésére is
képesek vagyunk.

Az etnológiai csoda és
a nyitott etnikai kalitka

Li liom – röntgenfelvétel

Mi és az idegenek –
etnológiai dimenzió
Az emberi fejlõdés során mindig annak
a csoportnak voltak nagyobbak a fennmaradási esélyei, amelynek tagjait öszszekapcsolta az együvétartozás érzése. A
homo sapiens sem elég erõs, sem elég
gyors nem volt ahhoz, hogy egymagában
fennmaradhasson. Már az õskori horda
tagjai is egymásra voltak utalva, minden
belsõ rivalizálás ellenére „barátok kellett hogy maradjanak”, fõleg ha a csoportot kívülrõl, az „idegenbõl”, a „bizonytalanból” fenyegette veszély. Az öszszetartásból származó mi-tudat a csoporton belüli viselkedési normák kialakítására, a viselkedés szabályozására törekedett, míg a „kívülállókat” bizalmatlanul elutasította.
Az etnocentrizmus az idegenek, a „kivülállók” iránt érzett ellenszenv tartós
társadalmi beállítódása. Az etnocentrista
csoport tudatát valósággal átitatja saját
kiválóságának tudata. Az idegenekkel
szemben bizalmatlan, félénk, visszautasító, sõt ellenséges. Szorosra fogva a csoport tagjainak kapcsolatát, elzárja õket a
tágasabb társadalmi környezettõl, fárad-

„alsóbbrendû lény” jelentésárnyalatokkal „gazdagítva”.
Europában az etnocentrizmus évezredes kulturális hagyományait elõször a
felvilágosodás – elsõsorba Rousseau
munkássága – kérdõjelezte meg, elutasítva az idegenek (értsd nem-európaiak)
alacsonyabbrendûségérõl szóló tévtant.
Azt is mondhatnánk, hogy a felvilágosodás óta kezdett meggyökerezni bennünk
az a felismerés, hogy az idegengyûlölet,
az idegenektõl való félelmünk tulajdonképpen egy ostoba, esetenként hátrányos
következményekkel járó érzés.
A megoldás kézenfekvõnek tûnt: egy
közös európai nyelv kitûnõ összekapcsoló, összebékítõ eszköz lehetne. Az ötlet
már a nyelvek természetébõl adódóan
sem kivitelezhetõ. A nyelv elsajátítása
ugyanis az „álfajiság” szolgálatában áll;
nincs olyan etnikum, amelyik ne ragaszkodna saját – féltve õrzött és ápolt –
anyanyelvéhez. Jane Hill szerint ezzel
magyarázható a nyelvi „idegen akcentus” léte is. Egy bizonyos koron túl az
emberek nagyrésze ugyanis már képtelen úgy megtanulni egy újabb nyelvet,
h ogy ne érzõdjék idegen kiejtése.
Génjeinkbe programozott nyelvtanulási

Erdélyben az etnocentrizmus soha sem
volt adaptív érzelem, mert ez lehetetlenné tette volna a három nép együttélését.
A homo transsilvanus , idegengyûlöletét
legyõzendõ, megpróbálta felismerni és
elkerülni azokat a helyzeteket, amelyek
felerõsítették volna etnocentrizmusát, az
elzárkózás és a csoportgõg helyett inkább
a nyitottságot, a személyes ismeretségbõl
adódó bizalmat részesítve elõnyben. Az
az „etnológiai csoda” (Hans Bergel),
h ogy szinte egy ezredéven keresztül
Erdély hatvanezer négyzetkilométernyi
területén a különbözõ eredetû, létérzésû
és kultúrhagyományú magyarok, románok és szászok „kibírták egymást”, csak
úgy történhetett meg, hogy az egymástól
jócskán különbözõ kultúrhagyományokra egy bizalmat sugalló, idegeneket elfogadó, közös erdélyi identitás „rakódott”.
Ezt a közös erdélyiség-tudatot az „intellektuális erdélyiség”, a transzszilvanizmus ideális modellé desztillálta, mégpedig úgy, hogy „kicsipegette“ az erdélyi
történelem ráció vezérelte, türelmet hirdetõ azon darabkáit, amelyekben mûködött a prosperáló együttélés, mellõzve a
kevésbé józan korszakokat (vö.: Bánffy:
„testvérek is veszekednek olykor...”).
Ez a három nép közös erdélyi sajátosságaira alapozó transzszilvanizmus az elsõ világháború után fõleg a magyar és a
szász értelmiségiek egy részére (elsõsorban az írókra) volt jellemzõ, és csak addig, amíg a revízióra törekvõ Magyarország és a hitlerista Németország „eredendõ bûnné” nem nyilvánította azt a
közös hagyományt, amely „az erdélyiség
prenacionális szakaszában” (vö.: Molnár
Gusztáv, Oximoron) nagyon is hatékonyan mûködött. A közös erdélyiség-tudat
azonban nem a transzszilvanizms mûve
volt, hanem az együttélés évszázados történelmi kényszeréé, amely egymáshoz
közelítette a három kultúrát (az egymásrahatás legjobban az egyes népi kultúrákban figyelhetõ meg), s így lehetõvé
tette a békés kommunkációt, az együttmûködést a közös erdélyi hétköznapokon.
A három nép közös erdélyi élete anynyira változatos, az ellenségeskedések és
szövetkezések, a baráti kézfogások és
cselvetések annyi formájának lehettünk
tanúi, hogy ebbõl a szemszögbõl a keresztényi szeretet – népeket összekapcsoló – modellje épp úgy „múltbeli utópiának” tûnik, akár a felsõbb- és alsóbbr endûséget, összeférhetetlenséget és
szembenállást hirdetõ xenofóbia.

A legalkalmasabb hosszú távú stratégiának a „nyitott etnikai kalitka” bizonyult. Az a hol erõsebb, hol gyengébb fokú etnikai bezárkózás, illetve nyitás,
amely az együttélés helyett az egymás
mellett élést részesítette elõnyben. Az
aranykor mindhárom nemzetnek megadatott – a magyaroknak a fejedelemség
idején, a szászoknak a Gubernium éveiben, a románoknak '18 után –, s a „fentlent”, a „többségben-kisebbségben”
(legalábbis ami a hatalom birtoklását illeti), a „megkapni-elveszteni” végleteibõl mindhárom nép levonhatta józan
következtetéseit. Ebbõl adódik a „nyitott
etnikai kalitka” kettõssége is: a keveredés-beolvadás-feloldódás veszélye ellen
védekezve elsõsorban a saját nemzeti
identitás megõrzésére, megerõsítésére
törekszik, de úgy, hogy az együttmûködés
fontosságát is tudatosítja, tehát a kommunikációtól sem zárkozik el, hisz enélkül nem csak a békés egymás mellett létezés lenne lehetetlen, de a saját erdélyi
lét is veszélybe forogna. Lényege tehát
azon a felismerésen alapszik, hogy a szilárd, biztonságos, és egészséges – mert
az idegenek felé nyitott – csoportidentitás kivédhet, illetve gyengíthet mindennemû etnocentrista megnyilvánulást.
Ez a modell hosszú távon csak akkor
marad életképes, ha mindnyájunkban
(tehát a magyarokban, románokban,
szászokban egyaránt) tudatosul az együttélés tapasztalataira épülõ, az évszázados
kulturális cserét támogató, az idegen
szomszédokat bizalomra méltó ismerõsökké „szelídítõ”, életteret és hatalmat
elosztó erdélyi identitás, és ha ezt az
identitást képesek leszünk fel is vállalni.
Az erdélyiség egyfajta sajátságos tudás,
„világértelmezés”, amely a két „másik”
nép nyelvének és kultúrájának ismeretébõl és tiszteletébõl áll össze. Nem többlet
és nem hiány, hanem olyan kulturális és
erkölcsi alap, amely segít, hogy az „anyanemzetek” egyoldalúan jóhiszemû – tehát elfogult – tanácsait, segítségét is kritikus, „erdélyi szemmel” vizsgálhassuk
felül. Az „etnológiai csodát” is csak ez az
összerdélyi személyes- és kollektív önbizalom tehette lehetõvé, ennek köszönhetõ az is, hogy nálunk nem alakulhattak ki a szerbekéhez vagy a palesztinokéhoz hasonló terrorista mozgalmak.
A kölcsönös bizalomra épülõ és bizalmat árasztó erdélyi identitás tehát a
kulcsszó, s nem az ezt ignoráló, bíráló
bezárkózó nacionalizmus vagy „világpolgárrá” nevelés. Ez utóbbi sem szüntetné
meg xenofób elfogultságainkat, hanem
„krónikus idegenekké” téve bennünket,
elõbb-utóbb arra kényszerítene, hogy
fejvesztve olyan szélsõséges párt vagy
szekta karjai közé meneküljünk, ahol
zászlók lobognak, jelvények csillognak, s
a körön kívül nincsenek már emberek,
csak az ellenséges, idegen világ.
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