Lucian NASTASÃ

Erdély történetéért
A történetírás bizonyos tartományra kiterjedõ, multikulturális vonatkozású próbálkozásai nyilvánvalóan nem új keletûek. A történészek
céhét régóta foglalkoztatja egy ilyen jellegû, a hatalom változásai szerint különbözõ intenzitással jelentkezõ kihívás. Sajnálatos módon
azonban az ötlet nem csak lelkesedést szült, hanem szenvedélyt,
visszatetszést is, és inkább vitát kezdeményezett, mint igazi tudományos fejtegetést. Talán ezért nem létezik még mindig egyetlen, a történetírás szakmai betegségeitõl mentes igazi Erdély-történet sem. Az
említett betegségek egyike valamelyik multikulturális földrajzi térség
múltjának az egyik uralkodó etnikum általi nemzetiesítése egy adott
pillanatban és a múltnak a hõsi, tudatferdítõ és az indokolatlan gõg
által táplált mítoszok segítségével történõ kisajátítása. Ilyen körülmények között csupán részleges, megcsonkított, a helyi valósághoz nem
eléggé kapcsolódó történelmek születtek, amelyek a nemzeti történelem különbözõ kudarcainak igazolása érdekében gyakran figyelm en kívül hagyták vagy ördögiként mutatták be a másságot.
Így Erdély történetét az idõk folyamán konfliktusos fejlõdésként
mutatták be, s a közkedvelt témák a lakóterület fölötti „elsõbbség joga”, egyik vagy másik nemzet „civilizáló” hatása, az „elnyomott” státus, a különbözõ katonai összetûzések stb., stb. voltak, mintha az
emberi lét csakis ilyesmihez kapcsolódna. Mindez nagymértékben
torzította a valóságot, idõvel hamis tézisek születtek, melyek mély
gyökeret vertek az utókor tudatában, és félrevezettek olyankor is,
amikor a történelmi valóság részletei teljesen más tényeket mutattak.
Sõ t, mintha Erdély története a mellõzés, a negatív jellemzés, a lényegtelen kiemelése, a nemzeteket különválasztó és nem az õket
összefogó jellemzõk hangsúlyozása által mindig a másik megalázását célzó „gyakorlat” lett volna. Majdnem mindig elfelejtették, hogy
a szóban forgó tartomány (akárcsak a többi) elsõsorban az emberi
tevékenység – a területszervezés, a mezõgazdasági, városi és ipari
struktúra és táj megteremtése, a nemzeti belakás, az építészeti stílusjegyek kialakítása (az egyszerû parasztháztól kezdve a bonyolult
erõdítmények rendszeréig) stb. – eredménye, és hogy mindezek
hozzájárulnak egy egységes, közös tulajdonságok által meghatározott terület felismeréséhez. Akarjuk vagy sem, Erdély története más
(számbelileg kisebb vagy nagyobb) nemzet történetét, viszonylag kis
területen, nagy sûrûségben egyenlõtlenül eloszlott hagyományok,
nyelvek és kultúrák tömegét is magában foglalja. Bárhogyan is próbálnánk elkenni, minden téren jelentkeztek a kölcsönhatások:
olyan közös, empirikus úton nehezen kimutatható struktúrák születtek, amelyek a különbözõségben meglévõ egész képét körvonalazzák.
I lyen értelemben Erdélynek, éppen az újabb és újabb társadalmitörténelmi változók feltárása és bevezetése révén, az avangárd történetírás konstrukcióinak kísérleti terepévé kellene válnia. Ezek a változók képesek a multikulturális társadalom fejlõdésének valósághû
bemutatására, mert a tartomány a nemzetiségi és felekezeti sokféleség szempontjából sajátos – bizonyos értelemben egyedi – jellemz õ k k el rendelkezik. Együtt él itt a keleti és a nyugati kereszténység,
gyökeret vert itt a reformáció, megtaláljuk az európai kultúra nagy
stílusirányzatait (romantika, gótika, reneszánsz, barokk és klasszik us) stb. A valamennyire is becsületes történész számára gyerekes,
mi több, nevetséges próbálkozás lenne felsorolni a minden közösség
szintéziseként megírt Erdély-történet mellett szóló érvek összességét.
Erdély történelme minden rekonstrukciójának alapszempontja
az kell, hogy legyen, hogy mind az egyének, mind a nemzeti, felekezeti, társadalmi stb. csoportok saját társadalmi tudatuk és közös
id entitásuk mellett a másság tudatával és identitásával is rendelkeznek. Ezért nem vehetõ el egyetlen etnikai csoporttól sem saját történeti emlékezete, minden közösségnek joga van abban önmagát felismerni. Csupán a szintézis tagolása jelenthet némi nehézséget (technikai okokból), valamint a hatásos és megfelelõ módozat megtalálása arra, hogy a csoportok jellegzetességeit az egységben megragadjuk; ezenkívül a szociológia, az antropológia (különösen a magatartástípusokra vonatkozó), az irodalom, a népességföldrajz stb. területérõl érkezõ különbözõ módszertani javaslatok felhasználása, a különbözõ kultúrterületek statikus szemléletének a kölcsönhatásokra
figyelõ szemlélettel való felváltása, a fogalmi mobilitás kifejezõdése, a
többféle okságra való hivatkozás és így tovább. Más szóval, a történelem interkulturális dinamikaként való újrameghatározásáról van
sz ó , és a megismerhetõség, valamint a módszertan terén már a mi
térségünkben is léteznek ezzel foglalkozó szakemberek.
Ez elsõsorban feltételezi az arról az eddigi követelményrõl való lemondást, hogy a történelmet mint „nemzeti”-t mutassuk be, ami
egyébként olyan szintagma, amely eddig sem jelentett semmit, csak

ha az uralmon levõ állam reakciója volt. Ilyen értelemben az események és konfliktusok bemutatását elõtérbe helyezõ történelmet
a struktúrát és civilizációt kidomborító történetírás váltaná fel. Így
feloldódna a tudomány és a lelkiismeret közötti ellentmondás is, a
történész pedig, bírálat és önbírálat helyett, elkerülhetné a történelem csapdáit és az ideológia negatív hatását.
Bár a román történetírásból hiányzik az a valamennyire is tag o lt, önkritikus diskurzus, amely elkerülhetõvé tenné az eddigi hamisítások és manipuláló pedagógiai programok felállította csapdákat, nemrég megjelent Al. Zub kitûnõ írása, Discurs istoric ºi
tranziþie (Iaºi, Európa Intézet, 1998), amelyben a hivatásos történész magatartásalakító modellt kap olyan témák tekintetében is,
m int Erdély története. A követelményként jelentkezõ, nemzetiségre
való tekintet nélküli közösségvállalás arra ösztönzi a történészeket,
hogy a politikai elõírásokon túlmenõen, közösen érvényesítsék
akaratukat. Ez lenne az elsõ, elengedhetetlen lépés az Erdély-történet megírásához szükséges program követelményeinek lehetséges
összehangolása felé. Minden késedelmeskedés ártalmas, mert nehezen kiküszöbölhetõ patologikus hatásai vannak, ugyanakkor ped ig ezen a téren minden egyéni kaland, akárcsak eddig, kudarcra
van ítélve.
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PÁL Judit

Etnocentrikus szemlélet
1.-2. Igen, bár egyelõre problematikusnak látom ennek a megvalósítását. Ez nem csupán abból adódik, hogy nagyon eltérõek a vélem ények, és sokszor még az egyes „nemzeti” történetírásokon belül
sincs egységes vélemény (ami különben önmagában pozitív fejlemény), hanem abból is, hogy Erdély történelmének egy sor kérdése
nem vagy alig kutatott, tehát nem is lehet megfogalmazni egy tudományosan kellõképpen megalapozott álláspontot.
A partikuláris nézõpontokból megírt történelemnek túl nagy hagyományai vannak nálunk. Az erdélyi rendi társadalom is inkább az
„egymás mellett” élésnek, semmint az „együttélésnek” volt a modellje. És ez a társadalommodell – amely nagymértékben hasonlít a
politológusok által „pilléresedésként” vagy „oszloposodásként” leírt
modellhez – tovább élt a 19. század közepéig, és kihatással volt a történettudományos megközelítésre is. A 18. századig az írástudók körében azonban elevenek voltak a kapcsolatok, egymás munkáinak
ismerete, általános volt az egész Erdélyben való gondolkodás. A kapcsolatok részben késõbb is megmaradtak, a nemzeti eszme elterjedésének nyomán azonban a szálak meglazultak, egyre inkább elõtérbe kerültek a partikuláris nézõponotok. A többi történetírásra is igaz
az, amit Bánffy Miklós a magyarra nézve írt: „úgy írták meg, mintha
az ország egyedülálló sziget lett volna a semmiség óceánjának közepén, vagy mintha ezen a földtekén nem volna egyéb, mint a magyar
nép”. Akárcsak a magyarokat, a szászokat is csak „saját” történelmük, történelmi jogaik körülbástyázása, saját sérelmeik érdekelték,
történelmi tudatukat a 20. században alapvetõen a két Teutsch szász
története határozta meg ( Geschichte der Siebenbürger Sachsen für
das sächsische Volk), amely a szászok történetét a nagynémet keretekhez kívánta igazítani. A román történetírás szintén erõsen politikafüggõ volt, hosszú ideig a nemzeti emancipáció szolgálatában állt.
A románoknak sok pótolnivalójuk is volt, hiszen a politikából való kirekesztettség évszázadokon keresztül egyben a történelembõl való
kirekesztettséget is jelentette. A politikai jogok kiterjesztése mellett
ezért a „történelem visszahódítása” volt a román értelmiségiek másik alapvetõ célkitûzése, ez magyarázza a polemikus hangvételt is.
(Az már külön tanulmányt igényelne, hogy ez a polemikus él, az elnyomott szerepben való tetszelgés miért olyan eleven napjainkban
is.) A szocializmus éveiben aztán Romániában a hivatalos politika
szintjére emelkedett homogenizációs törekvések a történettudományban is markánsan jelentkeztek. A történelmi régiók közti külö nbségeket tudatosan összemosták, és amilyen vigasztalanul egyformák voltak országszerte a városszéli tömbháznegyedek, olyan egyformának kellett lennie a különbözõ települések, országrészek történelmének is.
Részben hasonló, részben pedig különbözõ okokból ugyan, de
mindhárom történetírásra jellemzõ az etnocentrikus szemlélet.
Ho gy ez a partikuláris szemlélet mennyire mélyen belénk ivódott, azt
egy kis történettel szeretném érzékeltetni. Ez év szeptemberében az
erdélyi szászok Németországban mûködõ honismereti egyesülete
(Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde) konferenciát ren-

d ezett Kolozsváron Erdély történetírásának vitás kérdéseirõl. Harald
Roth – akinek K is Erdély-története példamutatóan kiegyensúlyozott
és objektív hangvételû – elõadásában hangsúlyozta, hogy legfõbb
id eje szakítani a 19. századi történetírás hagyományaival, ha azt
akarjuk, hogy nemzetközi téren is komolyan vegyenek bennünket,
és el kell felejtenünk ezt a „mi”-központú sérelmi jellegû diskurzust. Mondandóját nagy taps fogadta, s rá 5 percre, az elõadásokat
követõ kerekasztal-beszélgetés során az elsõ hozzászóló rögtön a „mi
sérelmeink” felemlegetésével folytatta.
A mentalitáson és elõítéleteken túlmenõen még van egy komoly
akadálya a „transzetnikus” megközelítésnek, és ez a képzett szakemberek hiánya. Mint tudjuk, az erdélyi történelmi források nyelve
latin, magyar, német, román és kis hányadában más nyelvû. Különösen, ami a 20. század elõtti idõszakot illeti, fõképp az elsõ három. Mármost nagyon kevés az olyan kutató, amelyik ismeri ezeket
a nyelveket, és otthonos a román, magyar, német stb. szakirodalomban. A két világháború között ez még nem ment ritkaságszámba, de az e téren kialakult pozitív erdélyi hagyományok az utóbbi
évtizedekben veszendõbe mentek. A kivándorlás következtében
szász történetírás ma már gyakorlatilag nem létezik, de az erdélyi
magyar sem áll sokkal jobban: a nagy öregek után ûr keletkezett, a
középnemzedék majdnem teljesen hiányzik (többek között a tudatos elsorvasztásnak, a 70-80-as években a történelem szakon érvényben levõ n umerus claususnak, majd az ezt követõ n umerus
n ullusnak „köszönhetõen”), bár van rá remény, hogy a fiatal generáció képes lesz pótolni ezt a hiányt. A román történetírás saját
s z u p remáciaigényének vált a foglyává. Állítólag Constantin
Daicoviciu évtizedekkel ezelõtt felhívta a Román Akadémia figyelmét arra, hogy ha nem fordítanak kellõ gondot a szakemberek
megfelelõ (egyebek mellett nyelvi) képzésére, akkor a források „elnémulnak” számukra. Ha megnézzük például az erdélyi levéltárak
személyi állományát, akkor meggyõzõdhetünk, hogy ez nem csak
puszta riogatás volt, hanem olyan komoly probléma, amely végsõ
s o ro n Erdély történetének minden kutatóját érinti.
Nem elég tehát a módszertan, a nemzetközi szakirodalom alapos
ismerete – bár ez is elengedhetetlen –, hanem szükséges a források
és egymás munkáinak jobb ismerete is. Ha kellõ elõtanulmányok
nélkül vágnánk neki ennek a szintézisnek, akkor minden jó szándék
ellenére – és paradox módon talán éppen a túlzott „jó szándék” miatt – félõ, hogy éppen a lényeg sikkadna el a politikai korrektség oltárán, és egy kilúgozott, semmitmondó szöveg lenne az eredmény,
amely politikusaink ünnepi beszédeire emlékeztetne inkább, semm int a kívánt „totális történelem” megragadása.
3. Végsõ soron minden kérdés ilyen.
1961, Sepsiszentgyörgy; BBTE, Történelem-filozófia Kar, lektor; Procesul
de urbanizare în scaunele secuieºti în secolul XIX, Kolozsvár, 1999.

Ioan DRÃGAN

Figyelemre méltó
megvalósítások
1. Több mint kívánatos: feltétlenül szükséges. A „párhuzamos” történelmeknek megvan a létjogosultságuk, de ezek Erdély átfogó történelméhez képest részlegesek és elkerülhetetlenül pártosak. Másrészt
nagy elõny több történelem, több szempont léte, feltéve, ha azok
nem hagyják kölcsönösen figyelmen kívül egymást. Ellenkezõ esetben mindenik önimádatra és önelégültségre ítéli önmagát, s ez károsan hat a történelem tudományára.
2. Azt hiszem, egy ilyen projektnek csupán megelõzõ szakaszában
vagyunk. Szükség van még a kölcsönös megismerésre tett nagy
erõfeszítésre, a történetírás megvalósításai terjesztésének formáira
és eszközeire, a közösen megvalósított részleges projektekre, információ- és dokumentumcserére stb. Már léteznek ilyen irányú
figyelemre méltó megvalósítások és projektek. Megemlíteném
itt a szatmári Múzeum kezdeményezését, amely tervszerûen szerv ezte meg a román–magyar–német–ukrán historiográfusok
p árbeszédét, és ez a párbeszéd több kötetben és a román–magyar
közös kiadású M ediaevalia Transilvanica folyóiratban konkretizálódott.
3. A történelmi kérdések nagy része, mindaz, ami az etnikai csoportok interferenciájára vonatkozik.
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româneascã din Transilvania între anii 1440–1514, Bukarest, 2000.

