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E pur’ si muove.
Védõbeszéd a „nem létezõ” provinciáért
EmûProvincia
vitafórum nem egyértelen E rdély-párti, s a megjelenített

lbátortalaníthatna az a tény, hogy a

szkepticizmus gyakran nyilvánvalóbb,
mint a vita legitimitásának szilárd
meggyõzõdése. A címeréhez ragaszkodó bármilyen intellektussal szembeni
sikkes szkepticizmuson túlmenõen –
adva lévén a kérdés kényes volta – azt
h isszük, többrõl van szó, mint a szalon okra jellemzõ magatartásról. Bár a
posztmodern „provinciás” irodalmár
tu dja, hogy nem illik komor vagy ünnepélyes hangon beszélni ilyen dolgokról1 lelkében alighanem kegyetlen harc
folyik az óhajok és a félelmek, az optimizmus és az opportunizmus, az aggodalom és a remény között, és minden ek elõtt talán a valóban tudományos
eljárás iránt érzett elkerülhetetlen
módszertani kétely uralkodik benne.
Bár fel kell tételeznünk, hogy ilyen vagy
olyan formában a vita majdnem mindenik résztvevõjét õszintén foglalkoztatja annak a provinciának a sorsa,
amelyben született, sokan közülük
szükségesnek tartják ironikus vagy
„egységes nemzeti” (román illetve magyar) felsõbbrendû távolságtartással
tár gyalni a tartomány jelenét és még
in kább jövõjét. Ellentmondásos keveréke ez a helyi identitás hiteles szükségletének és a nemzeti egység tagadásának vagy – talán – ennek kontinentális eurokonform változatának; az
önazonossági válság pszichológiáján
belüli folyamatos összeütközés a nosztalgia és a kétely, a remény és a gõg, a
vágy és a… gyávaság között.
Végeredményben, bármilyen nehezen is ismerjük el, a mentális történelemnek abban a „közvélemény formálók” általi patologikus meghosszabbításában élünk, amelyrõl ªtefan
Borbély beszél2, s amely – amint
Lucian Boia 3 olyan árnyaltan megfogalmazza – „a hibás, egyoldalú, elkeseredett, merev nevelésbõl” fakad, és „a
szenvedélyes nacionalista demagógiában ” folytatódik. Ott, ahol az Egyház, a
Hadsereg és az Egységes Nemzeti Állam
szen t, sérthetetlen fogalmak, amelyekért börtönnel, „emberhalállal” fenyegetõznek, és ahol a méregtelenítés folyamata olyan lassú, nem kellene meglepõdnie senkinek amiatt, hogy nem
mindenki hajlandó megosztani Sabin
Gherman sorsát, az exkommunikációt. Inkább választja azt, hogy eskü alatt
vallja: Erdély nem létezik! Egyébként,
az „óvatosok” többségének reakcióját
logikusan (sõt, biológiailag) le lehet
vezetni abból, amit Mircea Boari Bakk
Miklóssal való párbeszédében mond:
„Ha a SRI visszaváltozna szekuritátévá,
még Ágoston Hugó urat is, aki azokat a
szimpatikus és politikailag ártalmatlan
pa sztillákat közli, kihallgatnák a
»Provincia-csoport összeesküvésében«
való részvételért.” Kell-e még valamilyen magyarázat azok „szoft” magatartására, akiknek nincs hõsi alkatuk?
Kétségtelen, hogy a természeténél
fogva türelmetlen Molnár Gusztáv egyre-másra provokálja az útkeresõ román és magyar társadalmat, anélkül
hogy kímélné „hagyományos” érzékenységeit vagy akár felfogó és feldolgozó képességeit. S ha ezek a provokatív gondolatok stimulálóan hatnak is

egy, az értékek és fogalmak hagyomán yos megállapodottságára épülõ társadalom és elit gondolkodásmódjának
vérkeringésére, marad a kérdés, hogy a
h iú sággal szembekerülõ provokációk
hatása nem lesz-e eredménytelen.
Hiszen ismeretes, hogy a keleti társadalmak számára az idõ nem fenyegetõ
tén yezõ… Ugyanakkor azt se feledjük
el, hogy egy Patapievici 4 vagy egy Sabin
Gherman5 „fehéren-feketén” stílusa,
az áporodott mentális lenyomatok felháborodása ellenére – vagy éppen
azért –, jótékony hatású volt.
Ami azonban most írásra késztetett,
az egyrészt a bizonyos szövegek idézésének/magyarázásának a Provincia
stílusára, remélem, nem jellemzõ „rugalmassága” (aminek azonban, sajn os, nagy hagyományai vannak publicisztikánkban), másrészt, egy ultraszoft diskurzus, aminek eredetét, vélemén yem szerint, érdemes elemezni.
É rdemes, annál inkább, mert az elsõ
kockáztatja, hogy eltereli a vitát olyan
(politikai) területek felé, amelyek zavaróak a vitában résztvevõ érzékenyebb
partn erek számára, a második pedig
azt, hogy megsemmisíti az egész vita
eredményét magának a vita tárgyának
kétségbevonásával.
Az alapvetõ kérdés tehát, amit már
az elején fel kell tenni, a vita tárgyá ra
von atkozik. Ami egyesek számára nyilván való, tehát vitán felüli, az mások
számára, ugyanolyan meggyõzõdéssel,
kétségbe vonható. Ez utóbbiak számára az egész vita tárgytalan, lévén, hogy
szerintük legjobb esetben romantikus
n osztalgiákról, kicsit rosszabb esetben
ellen séges partizánkodásról van szó.
Voltaképpen mi is az erdélyi provincia? Csupán egy intellektuális vetület
(mint, ismerjük el, az a sok „egységes
n emzet” vagy „nemzetállam”, amely
az utolsó két évszázadban született, s
amelyik mind az örökkévalósággal és a
„fen n valóval” legitimizálja magát) vagy
valóságosan létezõ „ország”, megkülön böztetõ jegyeivel, amelynek legitimitása sajátos történelmébõl és létezésén ek valóságából fakad? Az erre az
alapvetõ kérdésre adott válasz, független ü l attól, hogy elfogadja-e ezt a legitimitást vagy tagadja, egyelõre, kisebb
vagy nagyobb mértékben, impresszion ista érvelésre épül. Amihez egyébként
tu dományos kritériumokat nélkülözõ
adatbázis híján én is folyamodok.
E gyú ttal már az elején megvallom,
h ogy vizsgálódásom nem kíván tagadni
egy evidenciát (akkor sem, ha nem
elégszik meg vele): Erdélynek mint
egésznek a sajátosságát.
Kétségtelenül szofisztikátabbak azok
a z (önvédelmi) technikák, amelyek
n em tagadják közvetlenül a tárgyat, han em a módszertani kétely vonalát követik. A regionális autonómia létezésén ek tagadása nem más, mint legitimit ásának legegyszerûbb (szimplista)
módon történõ elutasítása. Végsõ soron mi igazolná a sajátos jogok védelmét, ha sajátos különbség nincs?
(„…számtalan aradit ismerek, aki
se mmiben sem különbözik a
Ferentarban születettektõl – mondja
Mircea Boari a Bakk Miklóssal folytatott, már említett párbeszédben”). De
mert elég nehéz valami mégiscsak

nyilvánvalót tagadni, egyszerûbb az
atomizálás technikájához folyamodni.
A felismerhetetlenségig szétforgácsolni
egy entitást számtalan sajátos „tárgyat”
alkotva, nem más, mint magának a sajátos tárgynak megsemmisítése.
Másik változata az atomizálás technikájának az egyén és a közösség viszon yáról való túlszofisztikát filozofálás,
amely egészen a bizonyítás kedvéért kitalált új fogalmak megalkotásáig megy
(szómisztika), s amelynek végsõ célja
a közösségek bármilyen legitimitásán ak tagadása egy kizárólag mechaniku s individualizmus javára. És mert a
n emzeti államok, de a jelenlegi posztn acionális államok elõtti történelmi
E rdély egyik sajátos jegye, amely megh atározó szerepet játszott a tartomány
sajátosságának kialakulásában, éppen
valamilyen fajta konszociatív demokrácia, amely a közösségek közötti állandósult kapcsolaton alapszik, ezek legitimitásának tagadásából közvetve magán ak a vita tárgyának tagadása következik. Így a földrajzi atomizálás társadalmi atomizálással egészül ki.
A vita kiélezésének „érdeme” ebben
az esetben a Marius Cosmeanué 6, akin ek (kendõzetlenül téve fel a kérdést)
sikerült kimozdítania a résztvevõk egy
részét a kétfajta beszéd kényelmességébõl, és akinek – egy ugrással – sikerü lt „a hallgatás összeesküvését” is
megtörnie.
Következésképpen a lehetõ legdicséretesebb, hogy Gabriela Adameºteanu,
a Kolozsvári Nyilatkozat titokzatos
módon elcsent vázlata kapcsán kirobbant „botrány” hõsnõje (amely vázlatot egyébként sokan már ebben a formában is hibátlannak tartottak!), aki a
22- es folyóirat7 n égy egymást követõ
számát szentelte ennek az ügynek (a
folyóiratot véletlenül ugyanaz a Nyitott
Társadalom Alapítvány támogatja!), váratlan u l felfedezte magában az érdeklõdést egy olyan tematika iránt, amelyet egy évvel ezelõtt, a Problema
Transilvanã 8 kötetnek a GDS-nél való
bemu tatásakor teljes mértékben mellõzött, holott a bamutató helyét csak
egy ajtó választotta el munkahelyétõl. A
Provincia 5-ös számában megjelent
O vidiu P ecican-cikk9 kiválasztása,
amelyet majdnem teljes egészében
idéz, már önmagában is bizonyítja a
22- es fõszerkesztõjének azokkal az orcátlanokkal szemben érzett dühét,
akik meg merik kérdõjelezni a román
politikai filozófia „szent tehenét” (Paul
Philippi), az egységes nemzetállamot.
Mégis hálásak lehetünk Adameºteanu
asszonynak az ingyenes reklámért egy
olyan folyóiratban, amelyet sokra értékelünk. De próbáljunk meg mélyebbre
h atolni a témában.
Ovidiu Pecican 10 kollégánk nagy félelme, amit Gabriela Adameºteanu
csak megerõsít, bizonyára a „párt” szóból ered, amellyel szemben siet kifejezn i távolságtartását és tartózkodását.
Nem is töri magát, hogy pontosan elolvassa (és idézze) Molnár Gusztáv gondolatmen etét, aki az említett interjúban világosan kifejti, hogy a Provincia
n em lesz egyetlen párt szócsöve sem,
hanem mindig több lesz, mint tiszta
politikum.11 E lég, ha látja azt a szót:
párt. Márpedig a szerzõ – és minden

bizonnyal a recenzens – felfogásában,
a párt politikát jelent, a politika auton ómiát, devolúciót, szecessziót…magyarán: Erdély leszakítását az „ország
szent testérõl”.12 És ha Ovidiu Pecican
azt hiszi, hogy amúgy is sok párt van,
n in cs tehát értelme számukat szaporítan i, oda kellene figyelnünk arra, hogy
amikor a román szavazók figyelemre
méltó része egyetlen létezõ pártra sem
szavazna vagy legfeljebb jobb híján szavazna, akkor nem a pártok nagy száma
miatt kellene aggódnunk, hanem azok
rossz minõsége miatt. Másrészt pedig
n em ártana arra emlékeznünk, hogy a
regionális pártot nem a Provincia csapata találta ki és nem is az erdélyiek,
hogy ilyen Moldvában is van, és bár
megalakulásakor kigúnyolták, vezetõje
megn yerte a jászvásári helyi választásokat, és a Moldvaiak Pártja a
CDR-2000 demokratikus választási koalíción belül (amelyet Blandiana aszszony nagyra becsült Polgári
Szövetsége is támogat) részt vett a parlamenti választásokon.
Ki félne egy erdélyi regionális párttól? Végeredményben feltételezhetõ,
h ogy a moldvai regionális mozgalom
kezdeményezõi, ha nem is hoztak létre
elõzõleg egy Provinciához hasonló fór u mot, összegyûltek, hogy megbeszéljék Moldova tartomány sajátos problémáit az európai regionalizmus összef ü ggésében, éppen úgy, ahogy a
„Provinciások” megpróbálják megtenn i ezt ma Erdély összefüggésében. Vagy
továbbra is a „hagyjátok, elvtársak,
tu djuk mi…” vonalán haladunk?
O vidiu Pecican másik lépése ügyesebb, bár végül kétélû késnek bizon yul: „Erdély nem organikus egység –
állítja alcímeinek egyike – inkább hazák kötege!”13 Vagyis Erdély mint olyan
nem létezik! Van Bánság, Partium,
Alsó-Maros, Felsõ-Maros, Bihar,
Szilágy,
Szatmár,
Máramaros,
B a rcaság, Székelyföld, Fogaras
(Mezõcsûr, Bábahalma, Kisszurdok,
Nagyszurdok… – folytathatnám félig
komolyan, félig tréfásan, hiszen mindeniknek kétségtelenül megvan a maga sajátos helyi vagy szubregionális legitimitása), de Isten ments, hogy ennek a térségnek közös nevét és sajátossá gát elismerjük, mert máris megjelen ik szemünk elõtt a véres kés, amely
kivágja az erdélyi karéjt a haza szent
testébõl. „Mind a román és mind a
magyar politikusok az említett valóságtól eltekintõ diskurzusokat kedvelik, s
manipulálnak, amikor egy képzeletbeli egységes Erdélyre hivatkoznak,
amely saját (valós vagy képzelt) tudatlanságukon alapul”14 – folytatja a továbbiakban a szerzõ. Nem hiszem,
hogy a sokat sejtetõ hangsúly és a bûn össég feltételezése jó elõjel lenne, különösen, ha Erdély, amelyben õ is él,
n em bizonyul éppen képzeletbelinek.
Ilyen logika után nem is merem már
megkérdezni: mi Románia? A valóságos és a képzeletbeli? Hazakötegek
kötege? Mert e szerint a gondolatmenet szerint szó sem lehet „szerves entitásról”.
Ugyanez, a Marius Cosmenau által
„szoft”-nak nevezett magatartás,
amely az attól való félelemben gyökerezik, hogy esetleg az erdélyi regiona-

lizmus (szeparativizmus) vádja éri,
h ogy a „magyarok malmára hajtja a vizet”, próbálja voltaképpen a Kárpátoktól nyugatra fekvõ térségek legkisebb,
ezer éve – az összes regionális sajátossággal együtt – különbözõ (igen!) történelmû közös nevezõ bármilyen közös sajátosságának tagadásával – magán ak E rdélynek a tagadását, ez alkalommal a nevetségességig atomizálva a
térséget. „A regionális különbségek –
mon dja Lucian Boia – voltaképpen
még a mai Romániában is érzékenyek,
h ogy ne említsük az elmúlt századokat. (…) Az egység, vagy ahogy mostan ában mondják: az egyformaság mítosza olyan mélyen beleivódott a román
kultúrába, hogy még a szakember, a
történész vagy a szociológus is igyekszik figyelmen kívül hagyni a tanulmán yozott jelenségek regionlis struktúráit.” 15 Természetesen a történésznek
kellene – hacsak a fáktól nem látja az
erdõt – legjobban tudnia, miben áll egy
tartomány megkülönböztetõ sajátossága, mi választja és mi egyesíti el az országokat koherens egységbe.16
Molnár Gusztáv osztályozásából,17
transzszilvanisták és antitranszszilvan isták, kiindulva különösebb túlzások
n élkül rögtön az elején elmondhatjuk,
hogy ha az egységes nemzetállam,
mármint Nagy-Románia, az utolsó évszázad román politikai gondolkodásán ak „szent tehene”, akkor Erdély a „fejõstehén”. A román (regáti) antitranszszilvanizmus nagy része ebbõl az egysze rû képletbõl származik. I.C.
Brãteanu óhaja, „erdélyiek nélküli
E rdélyt”, megerõsíti ezt a logikát. Íme
az egységes Erdélynek mint regionális
sajátosságnak még egy megkülönböztetõ jegye.
A magyar antitranszszilvanizmus valószínûleg összetettebb. Egyrészt, a
sch engeni határ közeledtével reálissá
válik az úgynevezett anyanemzettõl való elszigetelõdés és az erdélyi magyar
közösségeknek a magyarországi testvérektõl való elszakadásának veszélye.
Ideális megoldás még nem csillant fel.
Másrészt sokkal konkrétabb érdekek
is létezhetnek, mint ezek a tisztán human itárius szempontok. Túl egy gazdaságilag fejlettebb, a néhány éven belü li európai uniós integrálódás reális
esélyeivel rendelkezõ Magyarország
természetes vonzásán, a magyarok logikus kívánságán, hogy „inkább magyar legyél, zöld útleveles európai polgár, mint piros útleveles erdélyi hazafi,
akinek a Független Államok Közösségébe való, a Moldovai Köztársaság melletti integrálódásra vannak csak esélyei”, létezik egy demográfiai-gazdasági
szempont is, amely Magyarországot
(de nemcsak õt) különösen fenyegeti,
és amelyrõl tapintatosan hallgatnak: az
ú gyn evezett „fehér pestis” – a negatív
demográfiai szaporulat –, amelynek a
török uralom utáni Magyarországon
n agy hagyományai vannak. A Magyarok
Világszövetsége által támogatott kettõs
vagy külhoni állampolgárság különbözõ változatainak,18 a látszat ellenére,
katasztrofális következményei lehetnek az erdélyi magyarok itthon, szülõföldjü kön való maradása és az ezekkel
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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
Folytatás a 7. oldalról

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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