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Szakemberek szerint a román történeti gondolkodás megrekedt a 19. század végén

Bernády városának öröksége
Múzeumlátogatók körében mára megszokott ta-

pasztalattá vált, hogy az erdélyi múzeumok több-

ségének kiállításain hiányzik a magyar múlt örök-

sége. Soós Zoltán múzeumigazgatóval Marosvá-

sárhely kulturális örökségéről, a sokszor csalódást 

okozó múzeumok helyzetéről és a mai történeti 

gondolkodásról beszélgettünk. 

Ha belépünk a kolozsvári Tör-
ténelmi Múzeumba vagy a 
vajdahunyadi várba, meg-

lepetten tapasztaljuk, hogy szin-
te teljesen kimarad a helyi ma-
gyar múlt említése. Külön színfolt 
a néha felbukkanó vándorkiállítás, 
mint a legutóbbi magyar koronázá-
si érmek a kincses városban. Pozi-
tív ellenpéldaként korábban riport-
ban írtunk a felújított nagyváradi 
vár lenyűgöző hangulatáról, a vá-
ros végeláthatatlan régészeti lele-
teiről, de Marosvásárhely kultu-
rális életének vezérlői is becsület-
tel őrzik a magyar múltat az egyet-
len olyan székely városban, amely 
egykor királyi jogot kapott.

A Maros Megyei Múzeum igaz-
gatójával, Soós Zoltánnal a Kul-
túrpalotában találkozunk: Ma-
rosvásárhely mai arculatát a múlt 
század elején kialakító Bernády 
György polgármester íróasztala 
előtt haladunk el, a tükörteremben 
a múlt századi arisztokrácia sza-
lonhangulata marasztal. Bernády 
kultusza erőteljesen él Marosvá-
sárhelyen. A városi örökség elkö-
telezett ápolói román nyelven is 
rendszeresen közlik kiállításokon, 
rendezvényeken, hogy a város mai 
formáját, a teljes csatornázást, víz-
ellátást, világítást ő alakíttatta ki. 
Rendkívül korszerű városvezetést 
dolgozott ki a 20. század elején, sőt, 
a Maros erejét kihasználva saját 
áramfejlesztő vízierőművet építte-
tett a városnak. Bár azt túlzás ál-
lítani, hogy várost ő faragott Ma-
rosvásárhelyből, de Bernády fej-
lesztette 20. századivá. Igaz, erős 
polgárságra is támaszkodhatott, 
amelynek volt igénye az újítások-
ra. Bernády polgármesterként ki-
használta budapesti kapcsolata-
it, és lendületes fejlődési útra irá-
nyította városát, amelynek felfelé 
ívelő tempója megszakadt a kom-
munista vezetés alatt. Nagyvárad-
hoz hasonlóan nyitottabb gondol-
kodású polgárság lakta Kolozsvár-
ral, Brassóval vagy Nagyszebennel 
szemben, a szecesszió éppen ezért 
találhatott Marosvásárhelyen is 
otthonra, ahol mintegy 70 ingatlan 
épült ebben a stílusban.

Egyoldalú román történészek

Virágablakok, aprólékos falfes-
tés, freskók, szinte kézzel fogható 
múltat idéző folyosók és előcsar-
nok a Kultúrpalotában: az ország 
legszebb szecessziós épületében 
járunk. A néhány sarokkal odébb 
magasodó, vastag hóréteg borítot-
ta felújított vár csak fokozza az él-

ményt. A marosvásárhelyi múze-
um alkalmazottainak háromne-
gyed része magyar szakember. A 
középkort, újkort, kora újkort ku-
tatók többnyire magyar nemze-
tiségű történészek, régészek, így 
a magyar örökség interpretációja 
nem kérdés a városban. Soós sze-
rint azonban a helyi román kollé-
gák is bizalmas viszonyban állnak 
velük, hiszen látják, hogy a magyar 
szakembereknek nem céljuk a ro-
mán történelmi jelenlét lekicsiny-
lő bemutatása, annál inkább szak-
mai valóságra, hitelességre töre-
kednek.

„Amikor kényes történelmi sza-
kaszhoz nyúlunk hozzá, mint idén 
a centenárium, mindig a szakmai 
érvek mentén haladunk, amit a ro-
mán szakemberek is elfogadnak” 
– mondta az igazgató. A régész úgy 
látja, az elmúlt tíz évben a szakma 
román képviselői is kicserélődtek, 
már nem csak berögzült rendszer-
emberek elevenítik fel a múltat a 
hatalmi propaganda kiszolgálásá-
nak céljával. Vitát gerjesztő témák 
mindig előkerülnek, de mindkét ol-
dal szakértői elismerik: száz éve 
mind a román, mind a magyar ol-
dal alapvetően mellékszerepet ját-
szott. 1918 után az államhatárok 
alakulásáról a nagyhatalmi kons-
telláció döntött.

Az igazgató elmagyarázta, a ro-
mániai múzeumoknál dolgozó ro-
mán szakemberek túlnyomó része 
nem olvas sem német, sem magyar 
történeti szakirodalmat, alapvető-
en a román nyelvű történeti anyag-
ból táplálkozik, abban nevelke-
dik. Elfogadja az egyoldalú anya-
got, amit az egyetemen legyúrnak 
a torkán. Ugyanakkor legtöbb mu-
zeológusnak nem áll szándékában 

mélyebben elmerülni egy-egy kor-
szak tanulmányozásában, csak 
hideg fejjel prezentál az elé rakott 
papírforma szerint.

Megrekedt román történeti 
gondolkodás

„Bár tudomásul veszik szakmai 
konferenciákon a magyar előadók 
érveit, attól még az alapkoncepció 
nem változik. Így például számuk-
ra jelentős azt sulykolni, hogy Má-
tyás király apai nagyanyja ágán 
román származású, hiába jelen-
téktelen ez az információ a kor vi-
szonyait tekintve” – magyaráz-
ta a régész. Neves Hunyadi kirá-
lyunk kapcsán hozzátette: má-
ra nem vitás, hogy Hunyadi János 
édesanyja, Marsinay Erzsébet, 
krassó-szörényi karánsebesi ke-
néz családból származott, amely 
vagy katolizált román kisnemesi 
vagy szerb gyökerű família. A 15–
16. században azonban ez nem 
számított döntő értékű informá-
ciónak. Bár Erdélyben azokban 
a századokban is jelentős arány-
ban éltek románok, nemzeti öntu-
datuk csak a 18. században ala-
kult ki. A román etnikum kife-
jezést sem használták, helyette 

oláhokként, vlachokként említik 
őket. Sőt a korabeli román arisz-
tokrácia sem hangoztatta sűrűn 
a származást. Soós úgy fogalma-
zott: utólag a román nemzetpo-
litika minden áron igyekszik be-
építeni a köztudatba Hunyadi ro-
mán származását. Gyakorlatilag 
azonban a nagy törökverőnek so-
ha sem volt igazán kérdés, hogy 
ő egy magyar főúr, miközben azt 

sem rejtette soha véka alá, hogy 
jól beszélt románul, szerbül. Má-
tyás király esetében pedig, aki 
az egyik legnagyobb magyar bá-
ró, Szilágyi lányának és Hunya-
dinak fiaként került trónra, még 
kevésbé merült fel a származása. 
A magyar rendek éppen arra vol-
tak büszkék, hogy királyuk „belső 
termék”, azaz nem Habsburg vagy 
Luxemburgi, hanem Hunyadi. 

Az egyoldalú, sok esetben koholt 
román történeti anyagokba mélye-
dő kutatók  így a klasszikus román 
eredetelméletet tekintve is megre-
kedtek. A Hunyadiak esetében a 
Corvin latinos családnév válasz-
tása miatt a későbbi történészek 
– mint az olasz Antonio Bonfini is 
– latin eredetre vonatkoztatnak, a 
dákó-román elméletek pedig ké-
sőbb ebbe is kapaszkodnak. Mi-
közben Soós Zoltán régész azt 
hangsúlyozza: a friss régészeti le-
letek bizonyítják, hogy a középkor-
ban és a kora újkorban, a 15–16. 
században a térségben jóformán 
nyoma sincs latin vonatkozásnak. 
Annál inkább utalnak germán és 
szláv népcsoporthoz, kultúrához 
tartozó egyértelmű jelek. Ennek 
ellenére észlelhető egyfajta elmoz-
dulás a Constantin Daicoviciu-féle 

dák elmélethez képest, amely épp 
gyakorlati érvek híján már a román 
köztudatban is egyre kevésbé állja 
meg a helyét.

„A dák származást sulykoló me-
rev álláspontot gyakorlatilag a ko-
moly román szakemberek is fel-
adták, mivel érvek nélkül tartha-
tatlan. Tegyük fel, hogy a román-
ság itt alakult ki Erdélyben az 5–6. 
század tájékán, amikor gótok, ge-

pidák, jelentős germán lakosság 
élt a Kárpát-medencében, feltárt 
temetők sora a bizonyíték rá. A ro-
mán nyelvben azonban egyálta-
lán nincs germán törzsanyag, ami 
csak azt feltételezi, hogy nem itt, 
Erdélyben alakult ki a nyelv. A ma-
gyarok ellenben a 11–12. századok 
során számos német szót átvettek 
szláv kifejezések mellett, ez utób-
biak egyébként a román nyelvben 
is sűrűn megtalálhatóak, főként 
délszláv, albán eredetű szavak” – 
részletezte a szakértő. Úgy véli, a 
román nemzettudat még nem ju-
tott el arra a szintre, hogy e kéz-
zelfogható eredményeket a poli-
tikai állásponttól elvonatkoztatva 
felvállalja. 

A klasszikus dáko-római el-
méletet valló Román Akadémia 
még mindig Alexandru Zubot, 
Lucian Boiát vagy Horia-Roman 
Patapievici-et ostorozza, amiért a 
felvilágosult történészek azt hang-
súlyozzák, hogy a román történeti 
gondolkodás megrekedt a 19. szá-
zad végén. Egy oklevelekkel kö-
rülbástyázott történeti kutatást a 
román szakemberek sem tudnak 
megtámadni. 

A felújított vár udvarán. A Kultúrpalotánál csak a hófödte Vártemplom nyújt lenyűgözőbb látványt

Soós Zoltán: a múzeumban már nem kérdés a kétnyelvűség 

A romániai múzeumoknál dolgozó román szakemberek 
túlnyomó része nem olvas sem német, sem magyar 
történeti szakirodalmat, alapvetően a román nyelvű 
történeti anyagból táplálkozik, abban nevelkedik. 
Elfogadja az egyetemen tanult egyoldalú anyagot.
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