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Megjelent magyarul Lucian Boia történész egyesülésről szóló könyve

Románia, a százéves „sikersztori”

A történelmi szükségszerűség 
helyett a szerencsén múlott 
Románia és Erdély száz év-

vel ezelőtti egyesülése, Romániának 
pedig sikerült kihasználni a szeren-
csés csillagállást – mutat rá legújabb 
könyvében Lucian Boia. A mítosz-
romboló román történész Az 1918-
as nagy egyesülés – nemzetek, ha-
tárok, kisebbségek (În jurul Marii 
Uniri de la 1918) című könyvének a 
Koinónia Kiadónál megjelent magyar 
fordítását a kolozsvári Koffer köny-
vesboltban mutatták be csütörtökön. 
Erdélynek nemcsak egy történel-
me van, hanem legalább kettő – hív-
ta fel a hallgatóság figyelmét a törté-
nész megállapítására Fosztó László 
szociálantropológus, a Nemzeti Ki-
sebbségkutató Intézet kutatója, aki 
Rostás-Péter Istvánt, a könyv fordí-
tóját faggatta Boia új művének hoza-

dékáról. Úgy vélte, bár a tényanyag-
ban nincs sok újdonság, a könyvet 
amiatt „jó kaland” olvasni, mivel a 
kritikai felkészültségű történész a 
száz évvel ezelőtti események kö-
rülményeit, viszonyrendszerét vilá-
gítja meg. Másoktól eltérően eluta-
sítja azokat a narratívákat, amelyek 
történelmi szükségszerűségről be-
szélnek, és leírja, milyen más lehet-
séges megoldások, ötletek léteztek 
az Osztrák–Magyar Monarchia hely-
zetének rendezésére. Ezek közül 
az egyik „legfrappánsabb” a bánsá-
gi Aurel C. Popovici terve volt, amely 
azon elv alapján föderalizálta volna, 
hogy egy területi egységen belül mi-
nél kevesebb kevert népesség legyen, 
csökkentve ezáltal az interetnikai 
feszültségek esélyét. Szerencsé-
je volt Romániának, hogy létrejöhe-
tett, állapítja meg könyvében Boia, 

hiszen még 1916-ban, a háború kö-
zepén sem remélhette senki ezt a 
végkifejletet. Boia könyve eszmetör-
ténetileg is érdekes: három kérdés-
kör – nemzetek, határok, kisebbsé-
gek – irányából közelíti meg a témát, 
hangzott el a beszélgetésen. „Ha va-
lakik nemzetté akarnak válni, azok 
lesznek” – állapítja meg a szerző, kü-
lön kitérve a francia és német nem-
zetmodellre. Az, hogy Románia száz 
évig fennmaradt, „sikersztori”, mu-
tat rá, ellenpéldaként a vele egy idő-
ben létrejött Csehszlovákia és Ju-
goszlávia felbomlását említve. Ám 
óva int attól, hogy az egyesülés cen-
tenáriuma kimerüljön a szólamok-
ban, és kontraproduktívnak, szak-
maiatlannak tartja, hogy egyes tör-
ténészek „rálicitálnak” az egységtu-
datra, Burebista vagy Mihai Viteazul 
idejéből eredeztetve azt. A határok-

ról szólva Boia más lehetséges meg-
oldásokat is felvázol, és nem hallgat-
ja el a kényes helyzeteket sem, elis-
merve: az I. világháború legnagyobb 
vesztese Magyarország volt. A bu-
karesti politikusoknak választaniuk 
kellett, hogy Besszarábiát vagy Er-
délyt kérik az antant hatalmak olda-
lán történő hadba lépés fejében, és 
egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy 
a román politikai elit Erdély mellett 
dönt – hívta fel a figyelmet Rostás-
Péter István. Az 1812 óta orosz fenn-
hatóság alá tartozó Besszarábiában 
élő románok helyzete ugyanis veszé-
lyeztetettebb volt, mint az erdélyie-
ké, mutat rá a történész, mintegy fur-
csállva, hogy Bukarest mégis Erdély 
mellett döntött. Méltatói szerint szin-
tén erénye a könyvnek, hogy a szerző 
szembehelyezi az egyesülés idei cen-
tenáriumát és a Trianon-évfordulót, 
megállapítva: míg a románok örül-
hetnek, azt is el kell fogadni, hogy a 
magyaroknak nincs miért ünnepelni. 
Erdélynek két történelme van, zárja 
könyvét Boia, és ezek olykor ellent-
mondanak egymásnak, de ki is egé-
szíthetik egymást. A kiadványhoz a 
szerkesztők több korabeli térképet 
is mellékeltek, a Szentes Zágon rek-
lámgrafikus, képzőművész tervez-
te borítón pedig – mint elhangzott 
– „nincs rajta a smink”: a gyulafehér-
vári nemzetgyűlést ábrázoló feke-
te-fehér fotóra ugyanis utólag festet-
ték rá a piros-sárga-kék lobogókat. 
Arról, hogy Boia mítoszromboló si-
kerkönyvei – mintegy 30 műve jelent 
meg több tízezres példányszámban a 
Humanitas kiadónál – mennyire tud-
ják átalakítani a román társadalom 
történelemszemléletét, eltérnek a vé-
lemények. Rostás-Péter István úgy 
vélte, a Bukaresti Tudományegyete-
men tanító, de semmilyen intézmé-
nyes szerepet nem vállaló Boia ha-
tására Romániában kezd kialakulni 
egy olyan történész réteg, amely két-
ségbe vonja a román történetírás be-
rögződött mitikus elemeit, képes a 
paradigmaváltásra. Fosztó László el-
lenben úgy látja, hogy amíg a román 
történelemkönyvek a történelmi mí-
toszokról szólnak, nincs esély arra, 
hogy a Boia által képviselt történe-
lemszemlélet győzzön.

PaP Melinda

Romániának szerencséje volt, hogy létrejött, és „sikersztori”, hogy megmaradt – 

állapítja meg új könyvében Lucian Boia. A mítoszromboló történész egyesülésről 

írt munkáját a Koinónia Könyvkiadó jelentette meg magyar nyelven. 

A pénteken elhunyt Miloš Forman a filmszakma állócsillaga
Miloš Forman a filmszakma álló-
csillaga volt, alkotásainak varázsa 
a mai napig élő, tudását és a filmek 
szeretetét sokaknak átadta – mond-
ta Dudás Viktor filmszakértő az M1 
aktuális csatornán a 86 éves korá-
ban, pénteken elhunyt Oscar-dí-
jas cseh filmrendezőről. Mint fo-
galmazott, Forman úgy tudott tör-
ténetet mesélni, hogy gondolatokat 
ébresztett és szórakoztatott is egy-
szerre, szerethető figurákat ábrá-
zolt szerethető módon, egyedülál-
lóan jelenítette meg az emberi jel-
lemet. A szakértő felidézte, Forman 
nemzedéke előtt a hatvanas évek-
ben kinyíltak a lehetőségek, hi-
szen a televíziózás hatalmas alkotó 
energiákat szabadított fel, hirtelen 
sokkal több tartalomra volt szükség 
és ezt a technika fejlődése is követ-
ni tudta – olvasható az MTI-n. A mai 
mozikban „vizuális szőnyegbombá-
zás” látható, emberközpontú alko-
tások egyre ritkábban készülnek, 
de Forman filmjei több évtized múl-

tán sem ódivatúak, hatásuk ugyan-
olyan eleven, mint a bemutatásuk 
idején – hangsúlyozta. A csehszlo-
vák újhullám egyik meghatározó 

képviselője 1932-ben született Jan 
Tomáš Forman néven a csehorszá-
gi Cáslav településen. Szüleit cseh 
ellenállásban való részvételük mi-

att elhurcolták az auschwitzi kon-
centrációs táborba, ahol megölték 
őket. Forman a prágai filmművé-
szeti iskolában tanult 1951–1956 kö-
zött, 1968-ban emigrált az Egyesült 
Államokba. Filmjei, a Fekete Pé-
ter (1964), az Egy szöszi szerelme 
(1965), Tűz van babám (1967) a cseh 
új hullám világszerte ismertté vált 
alkotásai. Forman legjobb rende-
zőnek járó Oscar-díjat nyert a Ken 
Kesey regényéből 1975-ben készí-
tett Száll a kakukk fészkére (One 
Flew Over the Cuckoo’s Nest) című 
filmjéért, majd az 1984-es, Mozart 
életéről szóló Amadeus című alko-
tásáért. Világhírnevét öregbítette 
az is, hogy ő rendezte 1979-ben a 
’60-as évek kultikus musicaljének, 
a Hairnek a filmváltozatát. 1985-
ben Forman volt a Cannes-i Nem-
zetközi Filmfesztivál zsűrielnöke, 
2000-ben pedig a Velencei Filmfesz-
tivál zsűrijét vezette.

K. j.

Aggódik a színházi unió 
a kolozsvári teátrumért

Az Európai Színházi Unió (UTE) 
vezetői tanácsa a román kulturá-
lis tárcához intézett levélben feje-
zi ki aggodalmát a Kolozsvári Álla-
mi Magyar Színház költségvetési 
nehézségeivel és a művészi prog-
ramját súlyosan érintő helyzet-
tel kapcsolatosan. Amint a színház 
honlapján megjelent közlemény-
ben kiemelik, az UTE a legfonto-
sabb európai színházi műhelye-
ket tömörítő szervezet, amelynek 
a kolozsvári színház is 2008 óta 
tagja. „A közszférában bekövetke-
zett béremelések következtében 
a színház éves költségvetésének 
mindössze 28%-a fordítható mű-
ködésre és produkciókra. A koráb-
bi évadok nyolc-tíz bemutatójá-
hoz képest a 2017/2018-as évad-
ban mindössze három bemutatóra 
kerül sor a tervezett és évad ele-
jén meghirdetett hétből. A költség-
vetési nehézségek ugyanakkor tel-
jesen bizonytalanná teszik Romá-
nia egyik legjelentősebb nemzet-
közi fesztiválja, a kétévente sorra 
kerülő Interferenciák Nemzetközi 
Színházi Fesztivál hatodik kiadásá-
nak megszervezését is” – áll a tá-
jékoztatásban, amelyhez mellékel-
ték a színházi unió elnöke által a 
színház fenntartójához, a kulturá-
lis minisztériumhoz eljuttatott an-
gol nyelvű levelét.
Ebben Michal Docekal úgy fogal-
maz, hogy a drasztikus költség-
vetés-csökkentés azonnali hatást 
fejt ki a szakmai munka minősé-
gére, és „Európa egyik legérdeke-
sebb színházi műhelyének” létét 
is veszélyezteti. Michal Docekal 
kifejtette, véleménye szerint el-
várható, hogy abban az időszak-
ban, amikor Románia az EU soros 
elnökségét fogja ellátni, a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház biz-
tonságban és stabil háttérrel foly-
tathassa figyelemre méltó pro-
jektjeit.

Arad kulturális  követe 
Puskel Péter közíró
Ötvenéves újságírói és közírói pá-
lyája elismeréseként köszöntöt-
ték az Arad Megyei Tanács szék-
helyén Puskel Pétert a hétvé-
gén – írta az Aradihirek.ro. Iustin 
Cionca megyei tanácselnök Arad 
megye kulturális nagykövetének 
nevezte ki az egyébként román–
orosz szakos tanári végzettségű 
publicistát. A köztiszteletnek ör-
vendő, nyugdíjas, de még min-
dig aktív Puskel helytörténeti ku-
tatómunkáját, Arad ipartörténe-
tének feltárását és megismerte-
tését, sajtótörténetének megírá-
sát, az aradi vértanúkhoz fűző-
dő anekdoták összegyűjtését, a 
békebeli boldog idők értékeinek 
megőrzésében végzett tevékeny-
ségét emelték ki. Puskel Péter ko-
rábban megkapta a Magyar Új-
ságírók Romániai Egyesületének 
Aranytollát, az RMDSZ Ezüstfe-
nyő-díját, a Romániai Írók Szövet-
sége aradi szervezetének a díját, 
ezúttal a román többségű megyei 
önkormányzat ismerte el életmű-
vét. Köszönöbeszédében az ün-
nepelt úgy fogalmazott, hírlap-
írói munkája közben döbbent rá 
arra, hogy az újságcikkek tiszavi-
rág-életűek, hiszen a másnapi új-
ság csak egy értéktelen papírda-
rab, és ekkor döntötte el, hogy va-
lami maradandóbbat alkot, a le-
tűnt időket, a történelmi kort ku-
tatja majd. „Mindvégig Arad sze-
retete vezérelt, az aradi – főleg 
magyar – emlékhelyek, épített és 
szellemi örökség megóvása” – 
mondta Puskel Péter.

Miloš Forman két ízben kapta meg a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat  

Rostás-Péter István, a kötet fordítója és Fosztó László szociálantropológus Lucian Boia könyvének bemutatóján

Fotó: Koinónia




