
szín alatt nem hagyja megbolygatni, 
feszegetni. Hogy aztán felénk ez egy 
teljesen – és szerintem tudatosan – 
érzéketlen és csúnya gesztus, az tény, 
de sajnos a makropolitikát ritkán 
szokták a kisebbségek befolyásolni. 
Nekünk az a nagy erősségünk, hogy 
mi egyformán tudunk erről a dolog-
ról gondolkodni nemcsak a magyar 
állammal, hanem a többi kisebbségi 
magyar népcsoporttal a Kárpát-me-
dencében. Hogy azt látja Bukarest, 
hogy nem csak az erdélyi magyar kö-
zösséggel áll szembe, mikor ez a téma 
előkerül, hanem az összmagyarság-
gal. Ez a trauma ez közös. De az er-
délyi magyarság van a legnehezebb 
helyzetben, mert a többi trianoni or-

szághoz képest Románia megmaradt, 
neki Trianon a nagy egyesülés záró-
akkordja, a csúcspont. Nekünk meg 
ez a mélypont. Ezt a kettőt pedig nem 
lehet közelíteni, ezt lehetetlen áthi-
dalni. De törekedni kell rá.

– Hogyan viszonyuljunk mi, er-
délyi magyarok, melyik lehet az 
az egészséges középút az örökös 
siránkozás, a gyász, illetve a másik 
véglet, a „mindent vissza” között?

– Szerintem a legegészségesebb vá-
laszt erre a transzilvanista nézőpont 
adta meg az 1920-as évek elején, ami-
kor azt mondták, hogy az erdélyi ma-
gyarságnak meg kell szerveződnie, és 
lehetősége van önálló, erőteljes nem-
zeti közösségként megjelennie. Tria-
nont nem feltétlenül kell úgy felfogni, 
hogy most akkor vége mindennek. 
Az erdélyi magyarságnak szerintem 
az a feladata, hogy Trianonból egy 
regionális közösségi felemelkedést 
fabrikáljon. Trianon abban segíthet 
most nekünk, hogy éljük meg azt 
az erdélyiséget, amit nyertünk vele, 
hogy legyünk büszkék arra, hogy száz 
év után is itt vagyunk, pedig voltak 
nagyon nehéz periódusok, szárazaj-
ták, 1956 utáni megtorlások, fekete 
márciusok. Még mindig itt vagyunk, 
egyben vagyunk, erőteljes közösség 
vagyunk, és ezt tulajdonképpen, bár 
furcsán hangzik, Trianonnak köszön-
hetjük. Mert lehet, hogy ha nincs Tri-
anon, a gyorsuló demográfi ai folya-
matok következtében még kevesebb 
magyar volna itt, mint amennyi most 
van. Ez is furcsán hangozhat, de ez az 
igazság, hisz ha megnézzük az erdé-
lyi románság térnyerését az 1860-as 
évektől 1920-ig, az döbbenetes mé-
retű volt. Ez nyilván folytatódott vol-
na, arra is ébredhettünk volna akár, 
hogy teljesen eltűnik a magyarság 
Erdélyből. Akár ez is megtörténhetett 
volna, ha eljátszunk a „mi lett volna, 
ha” forgatókönyvekkel. Trianon tehát 
nem fekete vagy fehér, hanem ez egy 
másik világ, amiben meg tudtunk 
kapaszkodni. Száz év után el tudjuk 
mondani, hogy túl tudtunk élni világ-
háborút, ötvenhatot, rendszerválto-
zást. Mi kell még?

– Talán az, hogy a többség, a ro-
mánság részéről valamelyest em-
pátiát, együttérzést kapjunk. De 
ehelyett nemrég jött ki egy felmé-
rés arról, ami szerint a románok 
kétharmada úgy gondolja, Ma-
gyarország legfőbb célja Erdély el-
csatolása. Hogyan oszlatható el ez 
az általunk alaptalannak tekintett 
gyanakvás?

– Ez az a pont, amikor kibújik a 
szög a zsákból olyan szempontból, 
hogy hát ugye van egy precedens. Bár 
nagyon rég volt, a két bécsi döntés so-
rán megtörtént az, amit a húszas-har-
mincas években azt hittek, hogy soha 
nem történhet meg. A csehszlovákok-
nál, a románoknál ez egyfajta látens 
traumát okozott, főleg azért, mert az 
akkori kormányzatok rosszul kezelték 
a kérdést, és a kisebbségi kérdéseket 
nem próbálták megoldani, csak még 
nagyobb feszültségek keletkeztek. 
Utána ránk nyomtak egy kommuniz-
must, amiről mindenki tudta, hogy 
csak egy máz, és a vörös lepel alatt 
a nemzetiségi ellentétek ugyanúgy 
fortyognak. A román társadalom a 
kommunizmus évtizedei alatt azzal 
nőtt fel, hogy még egy ilyen revízió 
semmi szín alatt nem történhet meg, 
a magyarok ellenségek. Rájött erre 
még a hatvanas évek második felétől 
az erőltetett dák–római szemlélet, a 
kontinuitáselmélet, amit generáci-
óknak tanítottak az iskolában és ta-
nítanak a mai napig. Ez a meseszerű 
dolog pedig arra sarkallja a diákot, a 
fi atalt, hogy állandó gyanakvásban 
éljen. Ebből pedig sokan politikai tő-
két kovácsolnak. Ez mindig eladható, 
mert van ez a látens gyanakvás ugye, 
hogy láttunk mi karón varjút. Ez ellen 
maga a politikum tehetne, a román 
politikum kellene ettől a jó fél évszá-
zada tartó hagyománytól, a magyar 
kártyától elvonatkoztasson. De ez 
kényelmes nekik. Szavazatokat hoz, 
mert mindig van egy megszédíthető 
része a társadalomnak, amely kapha-
tó az ilyesmire. Ez pedig nagy gond, 
maga az egész Trianon-trauma nem 
akkora gond számunkra, mint ez.

– A politikum olyan, amilyen, de 
hogyan tudna a történész szakma 
ebben segíteni? Van-e például a 
román és a magyar történészek kö-
zött értelmes vita Trianonról?

– Értelmiségiek vagyunk mind-
két oldalról, s egy értelmiségi kutató 
ember pontosan tudja, hogy semmi 
nem fehér vagy fekete, minden szür-
ke. Ráadásul nekünk felelősségünk 
is van, az írástudás felelőssége, mert 
a társadalmat valamilyen szinten ve-
zetni, irányítani kell. A történelemből 
nem lehet tanulni, de a történelmi 
döntések beültetését a közös társa-
dalmi emlékezetbe, a kollektív tudat-
ba lehetne okosan csinálni. Erre volt 
sok kísérlet, az utóbbi években már 
létezik egy fi atal román történész 
generáció, amely nem hajlandó be-
szállni a kánonba, hogy továbbvigye 
a hatvanas évek borzalmait. Voltak 
érdekes nyitások részükről, de ezzel 
a román történésztársadalom periféri-
ájára sodródtak. Ez kicsit olyan, mint 
a politikában is, nem szeretik azt, aki 
máshogy énekel. Itt akkor lesz elmoz-
dulás, ha ez a periferiális csoport szá-
marányában megerősödik, s nem az 
lesz a fő diskurzus, hogy a magyarok 
el akarják lopni Erdélyt, hanem az, 
hogy ebben a normális körülmények 
közt légies határokkal rendelkező Eu-
rópában mit tudunk mi közösen ma-
gunkból kihozni.

Az interjú az Erdélyi Magyar Média-
tér Youtube-csatornáján elérhető Szé-
kelyhon Tv Nézőpont című műsorának 
szerkesztett és rövidített változata.
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jure azóta létezik Trianon, addig nem 
volt egy érvényes dolog, csak egy fec-
ni. Ez egy hosszú folyamat volt, nem 
szabad leragadni június 4-énél.

– A román parlament viszont 
leragadt, amikor a trianoni bé-
keszerződés napjává nyilvánította 
június 4-ét. Ön szerint mi az oka 
annak, hogy az utódállamok közül 
Románia igyekezett megragadni 
ezt, és ilyen gesztusokat gyako-
rolni, nem véve fi gyelembe, hogy 
a romániai magyarság számára ez 
gyakorlatilag gyásznap?

– A román parlament tulajdon-
képpen arra adott választ, hogy a 
magyar országgyűlés 2010-ben júni-
us 4-ét elfogadta a Nemzeti Össze-
tartozás Napjának. Azzal szembesül 
most a közép-európai utódállamok 
sora és Románia, hogy Magyarország 
– politikai értelemben legalábbis – 
megpróbálja átalakítani a trianoni 
traumát egyfajta tágabb értelemben 
vett nemzeti összetartozás-érzéssé. 
De nehogy azt higgyük, hogy Cseh-
országban vagy főleg Szlovákiában 
vagy akár Ukrajnában, Szerbiában ez 
a magyar állami döntés nem váltott 
ki visszhangot, nálunk volt viszont 
a legerőteljesebb, mert itt van a leg-
nagyobb lélekszámban jelen a ma-
gyarság, erőteljes a magyar kulturális 
identitás. A román oldal szerintem 
ezzel nem nekünk üzent, hanem el-
sősorban a magyar államnak, hogy 
ő még mindig másképp látja ezt a 
dolgot, és a határkérdést semmilyen 
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„Trianon abban 
segíthet most 
nekünk, hogy 
éljük meg azt 
az erdélyisé-
get, amit nyer-
tünk vele, hogy 
legyünk büsz-
kék arra, hogy 
száz év után 
is itt vagyunk, 
pedig voltak 
nagyon nehéz 
periódusok.”

A bennünk élő Trianon: 
száz év elteltével is él 
a kollektív trauma
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