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* Kö szö net il le ti mun ká ju kért mun ka tár sa in kat, a ro mán és a szlo vák eset ta nul mány szer ző it, Andreia Morarut 
és Szép At ti lát. Ugyan csak kö szö net tel tar to zunk Niedermüller Pé ter nek, Peter Stamatovnak, Vörös Miklósnak és 
Zentai Violának e ta nul mány ko ráb bi vál to za tá hoz fű zött kri ti kai meg jegy zé se i kért.

1 A tár sa dal mi em lé ke zet te rü le tén vég zett ku ta tá sok ról ak tu á lis át te kin tést ad: Olick és Robbins 1998.
2 E szem lé let is ko la te rem tő klasszi ku sai Hobsbawm (itt Hobsbawm és Turner 1983), va la mint Gillis (Gillis 

1994).
3 Lévi-Strauss, Claude, itt idé zi Olick és Joyce 1998: 117.
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A tör té nel met, a tör té ne ti em lé ke zetet egy adott kor ra, po li ti kai, tár sa dal mi hely zet re jel lem-
ző társa dal mi konstruk ci ó nak tekin te ni megha tá ro zó és má ra gaz dag iro dalom mal rendel ke
ző szemlé let a tár sada lom és tör té net tu do mány ok ban. E fel fogás gyö ke rei a szá zad hú szas 
éve i re nyúl nak vissza, ami kor Maurice Halbwachs (Halbwachs 1985) a durkheimi szo ci o
ló gia alap jain az em lé ke zet tár sa dal mi meg ha tá rozott ságát meg fo gal maz ta. Az óta ha tás sal 
vol tak rá mind a szo ci o ló gia tár sa dal mi konst ruk ti vis ta for du la ta, mind a tör té net tu do mány 
kri ti kai irány za tai, nem ke vés bé a rep re zen tá ció, tu dás és ha ta lom össze füg gé sei irán ti 
ér dek lő dés a tár sa da lom tu do mány ok min den te rü le tén.1

Ha ta lom és tör té nel mi em lé ke zet vi szo nyát a mo dern tár sa dal mak ban – a leg több ér tel
me zés sze rint – a he ge mó ni á ra va ló tö rek vés ha tá roz za meg, va gyis egyet len, az ál lam ál tal 
el len őr zött dis kur zus és szim bó lum rend szer al kot ja „a” tör té nel met, a múlt egyet len le gi tim 
ké pét. Az ál lam, és itt el ső sor ban a mo dern nem zet ál la mok ról van szó, a múlt rep re zen tá
ció ja fö löt ti mo no pó li u ma ré vén em lé ke zet kö zös sé ge ket (Nora 1989) hoz lét re. Az ér vé nyes 
tra dí ci ó kat egy fe lől az ál la mi ok ta tás te szi ma gá tól ér te tő dő, az iden ti tás ré szé vé is vá ló 
is me ret té. Más fe lől a ha gyo má nyo kat a tör té nel mi meg em lé ke zé sek, nem ze ti ün ne pek 
ré vén – Hobsbawmmal szól va – „ta lál ják ki”, tart ják a tár sa da lom em lé ke ze té ben, ill. fo gal
maz zák új ra, „időszerűsítik”, ha az új tár sa dal mi, po li ti kai kon tex tus úgy kí ván ja meg.2 A 
mo dern tár sa dal mak ban „a tör té ne lem le vál tot ta a mi to ló gi át, de ugya nazt a funk ci ót töl ti 
be”3, új „ci vil val lást” te rem tett.

Ez a hely zet azon ban sok te kin tet ben mó do sult az el múlt év ti ze dek ben, kü lö nö sen Nyu
gat-Eu ró pá ban és Észak-Am eri ká ban. A disz cip lí na ha gyo má nya i val szem be for du ló kri ti kai 
irány za tok ha tá sá ra a tör té ne lem el ve szí tet te a ti zen ki len ce dik szá zad ban ki ala kult szak rá lis 
jel le gét, po li ti kai sze re pét. Ugya nezt le het mon da ni a meg em lé ke zé sek ről is: olyan je len tős 
ese mé nyek, mint az ame ri kai és a fran cia for ra da lom két szá za dik év for du ló ja 1976-ban il let-
ve 1989ben, a po pu lá ris szó ra koz ta tás al kal ma i vá vál tak (Kaplan 1995; Spillman 1997). 
Ugya nak kor föl erő sö dött a tár sa dal mi em lé ke zet pluralizálódásának fo lya ma ta is, a tör té ne
lem a nem ze ten be lü li ki sebb cso por tok kö zöt ti rivalizáció és ér dek egyez te té sek te rü le te lett.

Az em lé ke zés po li ti ká ja: 
az 1848-as for ra dal mak száz öt ven éves év for du ló ja 

Ma gya ror szá gon, Ro má ni á ban és Szlo vá ki á ban*

Feischmidt Margit és Rogers Brubaker
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A ke leteu ró pai or szá gok ban 1989et kö ve tő en azon ban – több nyi re a nyu gateu ró pai 
trend del el len tét ben – az új po li ti kai elit egy fe lől a hi ány zó tár sa dal mi ko hé zió, kö zös sé gi 
ide o ló gia, más fe lől sa ját le gi ti mi tá sa meg te rem té se vé gett az osz tály po li ti kát a nem zet po li
ti ká val vál tot ta föl, an nak meg fo gal ma zá sa ér de ké ben pe dig „a” nem ze ti tör té ne lem hez, 
an nak mí to sza i hoz fo lya mo dott (lásd Niedermüller 1997; Binder, Kaschuba és Niedermüller 
1998; Rév 1995). Ez volt a szo bor dön té sek és ut ca névvál toz ta tá sok, az új ra te me té sek idő
sza ka, ami kor rész ben a kom mu niz mus idő sza kát akar ták fe led tet ni az em be rek kel, rész ben 
pe dig ide a li zált tör té nel mi idő sza ko kat ta lál tak ki, ame lyek min tá ul szol gál hat tak a bi zony
ta lan je len ben. Ke letEur ópá ban a két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak em lé ke ze tét leng te be a 
nosz tal gia, de ugyan csak gyak ran tör tént hi vat ko zás az autenticitást, a sa já tos sá got bi zo nyí-
tó nem ze ti ere det mí to szok ra is. Niedermüller Pé ter – má sok hoz ha son ló an – az 1989-et 
kö ve tő idő szak po li ti kai nyel ve ze té nek mi ti kus jel le gét és erős múlt ra ori en tált sá gát emel te 
ki (Niedermüller 1997). A po li ti kai rend szer vál tást elő ké szí tő – bi zo nyos ér te lem ben ki pro
vo ká ló –, majd az át me net el ső éve i ben ren de zett meg em lé ke zé sek, mint 1989. már ci us 
15e, Nagy Im re és Hor thy Mik lós új ra te me té se Ma gya ror szá gon vagy a nem zet ál lam meg
ala pí tá sá nak 75. év for du ló ja Ro má ni á ban szak rá lis és ka riz ma ti kus ha tá suk ré vén nagy 
tö me ge ket moz gó sí tot tak és lel ke sí tet tek.

Ke let és Kö zépEu ró pá ban 1848 em lé ke ze te jól szem lél tet he ti a múlt rep re zen tá ci ó i nak 
és a min den ko ri je len po li ti kai küz del me i nek szo ros vi szo nyát, va la mint azo kat a kü lönb sé-
ge ket, ame lyek kel az el té rő kon tex tu sok kö vet kez té ben a tör té ne lem ak tu á lis je len té sei bír
nak. Az 1848as for ra da lom száz öt ven éves év for du ló ján Ma gya ror szá gon, Ro má ni á ban és 
Szlo vá ki á ban ren de zett ün nep sé gek – vagy ép pen a várt meg em lé ke zé sek el ma ra dá sa – egy-
fe lől – kü lö nö sen a ma gyar ki sebb sé gek kö ré ben – a ko ráb bi évek ben a ré gi ó ra jel lem ző nek 
ta lált mitologizáció, tör té nel mi nosz tal gia foly to nos sá gát ta nú sít ják, más fe lől azon ban – 
kü lö nö sen Ma gya ror szá gon – a tör té ne lem „varázstalanításának” fo lya ma tát bi zo nyít ják. 
Ezen túl me nő en a ro má ni ai kez de mé nye zé sek vissz hang ta lan sá ga, va la mint a szlo vák nyil
vá nos ság tel jes kö zöm bös sé ge az 1848-ról va ló meg em lé ke zés sel szem ben azt mu tat ja, 
hogy az ál la mi tö rek vé sek nek, ame lyek kel a tör té ne ti em lé ke ze tet ma ni pu lál ják, még is csak 
van nak kor lá tai, a múlt a po li ti kai „hasz nál ha tó ság” ér de ké ben nem ala kít ha tó vég nél kül.

A meg em lé ke zé se ket je len tő sé gük, han gu la ti jel le gük és tar tal muk sze rint osz tá lyoz hat
juk. Az el ső szem pont azt je len ti, hogy 1848 tör té nel mi em lé ke ze té nek mi lyen je len tő sé ge 
volt egy or szág vagy ré gió kö zé le té ben. Han gu la ti jel le gü ket te kint ve a meg em lé ke zé sek
nek két ideáltipikus ese tét kü lön böz tet het jük meg. Az el ső, ami kor a meg em lé ke zé sek emel
ke dett han gon, kvázivallásos ko moly ság gal és szent ség ben tör tén nek. Mitologizáló nar ra tív 
for mák és he ro i kus áb rá zo lás hoz zák lét re a rá juk jel lem ző pá toszt. A tár sa da lom éle té ben 
– durkheimi ér te lem ben – szak rá lis mo men tu mo kat al kot nak, Weber fo gal má val él ve ka riz-
ma ti kus ese mé nyek. A má sik ide ál tí pus, ami kor a meg em lé ke zé sek, a tár sa da lom szé les 
tö me ge it meg szó lí tan dó, a nyil vá nos és po pu lá ris szó ra ko zás al kal ma i vá vál nak – an go lul 
ta lá ló an: not holy days but holidays –, ahol az em be rek nem esz mé kért, a múlt di cső sé gé ért 
lel ke sed nek, ha nem jól ér zik ma gu kat. A han gu lat leg in kább a kar ne vá lok, ut ca bál ok 
vi dám sá gát idé zi. E szem lé le tet a múlt tal szem be ni ref lex ív, oly kor kri ti kus vi szony jel lem
zi. A meg em lé ke zé sek el ső mód já tól a má so dik irá nyá ba va ló el to ló dás a tör té ne lem és a 
tör té nel mi em lé ke zet deszakralizálását je len ti, vagy – is mét weberi fo ga lom mal – a tör té
nel mi karizma rutinizálódását.

A meg em lé ke zé sek tar tal mi sa já tos sá ga it – me lyek szo ros kap cso lat ban áll nak han gu la ti 
jel le gük kel – szin tén két ide ál tí pus ré vén ra gad hat juk meg. Az el ső partikularizál, a má so dik 
univerzalizál. Az el ső nek meg fe le lő en 1848 ak tu á lis je len té sei idő ben és tér ben be ha tá ro
lód nak, a valamikori ese mé nyek sa já tos nem ze ti je len té st nyer nek. A hang súly bi zo nyos 
ese mé nyek re, csa ták ra, har cok ra, konf lik tu sok ra tevődik, így nem csak a nem ze ti sa já tos sá
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4 A kö vet ke ző elem zés a meg em lé ke zé se ken el hang zott be szé dek re, a leg na gyobb pél dány szá mú na pi lap ok ra, 
a kul tu rá lis és köz éle ti he ti lap ok ra, va la mint a szak fo lyó irat ok ra és köny vek re irá nyult. A saj tó fi gye lés Ma gya ror
szá gon a Ma gyar Hír lap, Ma gyar Nem zet, Mai Nap, Na pi Ma gyar or szág, Nép sza bad ság cí mű na pi lap ok ra és a 
Heti Világgazdaság,Magyar Fórum, Beszélő,História,Kortárs, Kritika, Rubikon, Tiszatáj, Vigilia cí mű he ti, 
il let ve ha vi la pok ra ter jedt ki. Ro má ni á ban a RomâniaLiberă,Adevărul,Naţional,Dimineaţa,JurnalulNaţional,
Eveni men tul Zilei, Azi cí mű or szá gos ter jesz té sű na pi la po kat, a Ştirea, Adevărul de Cluj, Ziua de Nord-Vest,
TransilvaniaJurnal cí mű er dé lyi he lyi la po kat, a România Mare, Magazinul Istoric, 22 és a Dilema cí mű he ti la
po kat, a ro má ni ai ma gyar saj tó ter mé kek kö zül a RomániaiMagyarSzó,HargitaNépe,Szabadság,SzabadÚjság,
Bi ha ri Nap ló cí mű na pi la po kat, az Er dé lyi Nap ló, Brassói La pok cí mű he ti és a Korunk,Látócí mű ha vi la po kat 
vizs gál tuk. Szlo vá ki á ban a Slovenská Republika, Sme, Národná Obroda, Pravda, Práca, OS, Domino Efekt,
Slovensképohľady,Historickárevue,ÚjSzó,SzabadÚjság,IFI,Csallóköz,Katedra,Kalligramcí mű pe ri o di ká kat 
fi gyel tük. A rend sze res saj tó fi gye lés az új sá gok és fo lyó irat ok 1998as év fo lyam ára ter jedt ki. A te le ví zió és rá dió 
mű so ra i nak figye lé se az ün nep nap ok ra, az azo kat köz vet le nül meg elő ző és kö ve tő na pok ra szo rít ko zott. A dis kur
zus elem zést a nyil vá nos ün ne pek és meg em lé ke zé sek részt  ve vő meg fi gye lé sé vel egé szí tet tük ki. Eb ben a mun ká
ban részt vet tek a Janus Pannonius Tu do mány egye tem Kom mu ni ká ci ós Tan szék ének hall ga tói, együtt mű kö dé sü
kért a szer zők kö szö net tel tar toz nak.

gok, ha nem a valamikori el len té tek is ak tu a li tást nyer nek. A má so dik típus úgy ál ta lá no sít, 
mint ha a múl tat egy nagy lá tó szö gű ob jek tí ven ke resz tül néz nénk, s így a nem ze ti, a sa já tos 
ta pasz ta lat tá gabb és hosszabb tá vú eu ró pai vagy egye ne sen uni ver zá lis fo lya ma tok ré szé
nek lát szik. Az egyes ese mé nyek ről, kü lö nös kép pen a szom szé dos né pek kel va ló erő sza kos 
konf lik tu sok ról szó ló be szé det ke rü li, azok el fe lej té sén vagy ref lex ív új ra ér tel me zé sén dol
go zik. A hang súly a sa já tos, nem ze ti cé lok ról és sé rel mek ről sok kal ál ta lá no sabb, egye te me
sebb össze füg gé sek re, a de mok rá ci á ra, a jog ál la mi ság ra, a mo der ni zá ci ó ra és a nyu ga to so-
dás ér tel mé ben hasz nált eu ró pa i ság ra helyeződik át, ame lyek tör té ne té ben 1848 mér föld kő
nek te kint he tő.

A fen ti ide ál tí pu sok ha tá rol ják azt a kon cep tu á lis me zőt, amely ben konk rét elem zé sün ket 
el he lyez tük. Az az: a té ma je len tő sé ge egy relevanciairrelevancia ten ge lyen áb rá zol ha tó.  
A meg em lé ke zé sek han gu la ti jellege egy olyan kontinuumra he lyez he tő, amely a szak rá lis
tól és mi ti kus tól a kar ne vá li ig és ref lex ívig ter jed. A dis kur zu sok tar tal mai egy – a par ti ku
lá ri sat az uni ver zá lis sal össze kö tő – har ma dik ten gely men tén ren dez he tők el. Ezek az 
el len té tek, hang sú lyoz ni sze ret nénk, ide ál tí pu sok, ab ban az ér te lem ben, aho gyan azt Max 
Weber meg ha tá roz ta: az em pi ri ku san meg fi gyel he tő ten den ci ák szán dé kos túl hang sú lyo zá
sá val jöt tek lét re. Az ese tek, ame lye ket vizs gá lunk, nem azo no sak a tisz ta tí pu sok kal, de jól 
jel le mez he tő ek asze rint, hogy mi lyen mér ték ben kö ze lí tik meg azo kat.4

Meg em lé ke zé sek Ma gya ror szá gon 
és a ki sebb ség ben élő ma gya rok kö ré ben

A nem ze ti mí to szok deszakralizálása

A ma gyar po li ti kai kul tú rá nak sa rok kö ve, vi szo nyí tá si pont ja 1848 (Gerő 1998: 9), mert 
olyan po li ti kai szim bó lum rend szert ho zott lét re, amellyel ké sőbb kü lön bö ző po li ti kai hely
ze tek ben le he tett moz gó sí ta ni, egye sí te ni a ma gyar tár sa dal mat. 1848 min ták kal szol gál ha-
tott krí zis hely ze tek ér zé ke lé sé hez, ér tel me zé sé hez és cse lek vé si stra té gi ák ki ala kí tá sá hoz, 
ál la pí tot ta meg Hofer Ta más e szim bó lum rend szer nek a leg utób bi rend szer vál tás ban be töl
tött sze re pét vizs gál va (Hofer 1992). 1848 szim bó lu ma it, rí tu sa it egyet len po li ti kai rend szer 
sem ke rül het te meg Ma gya ror szá gon. 1848 azon ban nem csak a po li ti kai szim bo liz mus ko 
ron ként vál to zó je len té sű ré sze, ha nem a kul tu rá lis iden ti tás vi szony lag ál lan dó nak te kint
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5 A tör té ne ti át te kin tés el ső sor ban Gerő And rás írá sa i ra tá masz ko dik (Gerő 1993, 1998), de már ci us 15e 
ün nep lé sé nek tör té ne té ről hasz nos össze fog la lót ad Gyar ma ti György is (Gyar ma ti 1998).

6 Ezt iga zol ja Gerő And rás nak a száz öt ven éves év for du ló ra a cen te ná ri um ról meg je lent köny ve (Gerő 1998).
7 Az itt kö vet ke ző le írás a Bu da pes ten meg ren de zett ma gyar ál la mi ün nep sé get kí ván ja be mu tat ni, és nem ter

jed ki a vi dé ki meg em lé ke zé sek re, ame lyek he lyi kez de mé nye zé sek hi á nyá ban sok kal ki sebb je len tő ség gel bír tak.

he tő ele me is.5 Ezt ta nú sít ja 1848 folklorizálódása, az, ami lyen mér ték ben Kos suth La jos, 
Pe tő fi Sán dor, Klapka György, Gá bor Áron, Bem apó vagy az ara di ti zen há rom be épült a 
nem ze ti mi to ló gi á ba.

1848 nyil vá nos po li ti kai kul tu sza a ti zen ki len ce dik szá zad vé gé re ala kult ki Ma gya ror
szá gon. A for du ló pont Kos suth ha lá la és tö meg de monst rá ci ó val kí sért te me té se volt 1894-
ben, ami után tö me ge sen je len tek meg a Kos suth-szob rok az egész or szág ban. A for ra da lom 
öt ve ne dik év for du ló ján nem a tár sa dal mi em lé ke zet ál tal őr zött már ci us 15ét, ha nem áp ri lis 
11et tet ték nemzeti ün nep pé, azt a na pot, ami kor a po zso nyi or szág gyű lés ben az ural ko dó 
tör vény ként fo gad ta el a már ci u si kö ve te lé se ket. Már ci us 15e elő ször 1918ban, az őszi ró
zsás for ra da lom ide jén vált ál la mi ün nep pé. A ma gát a for ra da lom mal szem ben de fi ni á ló 
Hor thyrend szer nem tu dott mit kez de ni a for ra dal mi ha gyo mánnyal. Ki ta lált te hát egy 
olyan ké pet 1848–49ről, amely össze il leszt he tő volt sa ját kon zer va tívna ci o na lis ta ide o ló
gi á já val: Kos suth he lyett Szé che nyit he lyez te elő tér be, már ci us he lyett pe dig Vi lá gost és 
Ara dot misz ti fi kál ta és ha son lí tot ta a „tri a no ni Gol go tá hoz”; a sza bad ság harc ki tel je se dé sé
nek az Uni ót, „NagyMa gyar or szág” meg va ló sí tá sát te kin tet te. Ve le szem ben a rend szer 
bal ol da li el len zé ke, a né pi író kat, bal ol da li, köz tük kom mu nis ta ér tel mi sé gi e ket tö mö rí tő 
Már ci u si Front hasz nál ta leg in kább a for ra da lom szim bó lu ma it. 1948ban a kom mu nis ta 
ha tal mi be ren dez ke dés meg szi lár dí tá sá val egy idő ben a száz éves év for du ló a kom mu nis ta 
pro pa gan da leg főbb le gi ti má ci ós és mo bi li zá ló esz kö zé vé lett.6 1848-at a pro le tár for ra dal mi 
ide o ló gi á hoz iga zí tot ták, így lett „né pi de mok ra ti kus” for ra da lom. A már ci u si for ra da lom 
em lé ke ze te ez zel együtt csak ha mar ve szé lyes lett a dik ta tú rá ba for du ló po li ti kai rend szer re 
néz ve. 1951ben már kor mány ren de let mond ta ki, hogy „már ci us 15. ren des mun ka nap”. 
Ha son ló kép pen az el hall ga tás és mi ni ma li zá lás volt jel lem ző a Ká dárkor szak ra, amely a 
meg em lé ke zé se ket a „for ra dal mi if jú sá gi na pok” for má lis és ugya nak kor ba ná lis ün nep sé
ge i re igye ke zett kor lá toz ni. A dik ta tú rá val, a kom mu nis ta egy párt rend szer rel szem be ni 
el len ál lás 1956ban is mét 1848 jel sza va it tűz te zász la já ra.

1971től kez dő dő en, majd még ha tá ro zot tab ban a nyolc va nas évek ben az el len zék 
ön meg je le ní té sé nek al kal mai vol tak a már ci us 15ei de monst rá ci ók, ahol az ál lam és a for
má ló dó ci vil tár sa da lom ve tél ke dett a „ri tu á lis nyil vá nos sá gért”, az em lék ün ne pek és a 
nem ze ti szim bó lu mok bir tok lá sá ért (Hofer 1992: 35). 1989. már ci us 15én min den ko ráb
bi nál na gyobb tö me get moz gó sí tó és na gyobb ha tá sú tün te tés volt Bu da pes ten. Olyan drá
mai pil la nat volt ez, amely a részt ve vő ket egya zon, a de mok rá cia és a nem ze ti füg get len ség 
esz méi ért lel ke se dő kö zös ség gé fog ta össze. Az 1848ra va ló meg em lé ke zés nek, amely az 
el lo pott for ra da lom ra, 1956ra is utalt, ak kor köz vet len ha tá sa volt a tár sa dal mi és po li ti kai 
fo lya ma tok ra: a ha ta lom szim bo li kus szfé rá já nak át ren de zé sét ered mé nyez te, a rend szer vál-
tás ri tu á lis for du ló pont ja volt.

Ki lenc év vel a rend szer vál tás után a for ra da lom száz öt ven éves év for du ló ja nem vált 
po li ti kai ese ménnyé, nem tu dott tö me ge ket lel ke sí te ni. A meg em lé ke zé sek kö zép pont já ban 
ál ló már ci us 15ei nem ze ti ün nep új szcenáriójával igye kez tek meg szó lí ta ni és rész vé tel re 
ösz tö nöz ni az em be re ket.7 Már ci us 13án hu szár szá zad ok vo nul tak fel ko ra be li öl tö zet ben 
a fő vá ros ut cá in. Ugyan az nap dél után a Hő sök te rén Nem zet kö zi Ka to nai Ha gyo mány őr ző 
és Hu szár Ta lál ko zó kez dő dött, amely nek ren dez vé nyei a kö vet ke ző na pok ban foly ta tód tak. 
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8 Jancsó Mik lós mű vé szi egyé ni sé ge nem csak az 1998as már ci us 15ét, ha nem az 1994 és 1998 kö zöt ti idő

szak min den nem ze ti ün ne pé nek ko re og rá fi á ját meg ha tá roz ta. A Jancsófilmek ké pe it idé ző lát vány ré sze it al kot ták 
a hu szár szá zad ok Bu da pest ut cá in, a tör té nel mi ese mény já ték a Mú ze um lép cső in.

 9 A fran cia for ra da lom két szá za dik év for du ló ján ren de zett meg em lé ke zé sek ugyan csak egy ha tal mas, me dia-
ti zált lát vány ban csú cso sod tak ki (Kaplan 1995).

10 Ger gely And rás a Rubicon cí mű fo lyó irat 1998. már ci u si kü lön szá má ban.

Már ci us 14én es te a for ra dal mi na pok ese mé nye it és esz mé it fel idé ző elő adás – „tör té nel mi 
ese mény já ték” – volt az er re az al ka lom ra nem ze ti szí nek kel, ko kár dák kal dí szí tett Mú ze
um-kert ben. Lát vá nyá ban és tar tal má ban egya ránt a né pi bo hó za tok hu mo rá val és könnyed sé-
gé vel öt vöz te a mo nu men ta li tást. Már ci us 15én a Nem ze ti Mú ze um nál az eu ró pai for ra dal
mak kö zös jel sza va – „Egyen lő ség, Sza bad ság, Test vé ri ség” – alatt tör tént a meg em lé ke zés. 
Az ál la mi ün nep ség ko re og rá fi á ja, a szín pad kép mo nu men ta li tá sa és di na miz mu sa a lát-
ványt he lyez te elő tér be, ame lyet a film ren de ző Jancsó Mik lós sok te kin tet ben film be li ké pe
i nek ha son ló sá gá ra al ko tott meg.8 A né zők né hány ezer re te he tő tö me gé ben sok volt a kis
gyer me kes csa lád, a kö zép is ko lás és a pe da gó gus, és sok olyan em ber volt, aki a hely szín 
kö ze lé ben la kott. A bu da pes ti ün nep ség má sik hely szí nén, a Már ci us 15. té ren a ti zen ki len
ce dik szá zad han gu la tát idé ző pi a cot ál lí tot tak fel. A vá sár és nép ün ne pély egyik ren de ző je 
sze rint az volt a szán dé kuk, hogy az em be rek a ma guk mód ján, aho gyan ő fo gal ma zott: 
„ha mis pá tosz nél kül” ün ne pel hes sék a for ra dal mat, amely nek ép pen ezért a „hét köz na pi és 
hu mo ro sabb ol da lá ra” fek tet ték a hang súlyt. A hi deg és csú nya idő da cá ra si ke rült va ló ban 
sok kis gyer me kes csa lá dot oda von za ni uk. Ugyan csak szé le sebb tö me ge ket kí vánt meg szó-
lí ta ni és szó ra koz tat ni a dél után fo lya mán a Kos suth té ren meg ren de zett könnyű ze nei kon cert 
is. A tér meg telt tizen- és hu szon éves fi a ta lok kal, több sé gük ben olya nok kal, aki ket nem a 
nem ze ti ün nep, ha nem a szó ra ko zás le he tő sé ge mo ti vált.

A száz öt ven éves év for du ló for má ját, a nem ze ti ün nep 1998-as szcenárióját a rend szer-
vál tó po li ti kai de monst rá ci ók és az azo kat kö ve tő idő szak nem ze ti ün ne pe i nek össze füg gé
sé ben kell lát nunk. 1989hez ké pest az 1998. évi már ci us 15ei ün nep nek nem volt po li ti kai 
sú lya, je len tő sé ge, ép pen ezért nem tu dott a szó leg szo ro sabb ér tel mé ben rí tus ként mű köd
ni. Nem le he tett ál ta la tö me ge ket moz gó sí ta ni, szá muk ra va la mi fé le szak rá lis tar tal ma kat 
köz ve tí te ni. Az ál la mi ün nep és meg em lé ke zés szer ve ző i nek új tech ni kát kel lett ki ta lál ni uk 
ar ra, hogy 1848 tör té nel mi em lé ke ze té vel meg tud ják szó lí ta ni a ma gya ro kat. Er re a ki hí-
vás ra va ló vá lasz ként, és min den bi zonnyal nyu gat-eu ró pai min ták9 ha tá sá ra is, szü le tett 
meg Ma gya ror szá gon is a szó ra koz ta tó nem ze ti ün nep kon cep ci ó ja. Ez a ko re og rá fia kö zön-
ség ként kép zel te el a nem ze tet, ma gát a pro duk ci ót pe dig úgy, hogy az a hely szí nen – mint 
egy sza bad té ri szín ház ban – és a te le ví zió kép er nyő je előtt, egye nes köz ve tí tés ben, egya ránt 
jól él vez he tő le gyen. A nyil vá nos meg em lé ke zés han gu la ta sok kal in kább vi dám és szó ra
koz ta tó akart len ni, mint ün ne pé lyes és emel ke dett, ami nyil ván azt is meg en ged te, hogy 
min den ki a ma ga mód ján ün ne pel jen, hogy a nem ze ti ün nep kö ze lebb ke rül jön a ma gán-
szfé ra vagy a kis cso por tok – csa lá dok, ge ne rá ci ós cso por tok – ün nep lé si gya kor la tá hoz.

A pá tosz hát tér be szo ru lá sát a meg em lé ke zés szer tar tá sa i ban egy faj ta kri ti kai és ref lex ív 
vi szo nyu lás kí sér te a nyil vá nos be széd ben, az ün ne pi szó nok la tok ban csak úgy, mint a mé di
á ban. A köz tár sa sá gi el nök a min den ko ri ha ta lom for ra da lom ké pé nek sza ka dat lan vál to zá-
sa i ról be szélt. A saj tó ban el ső sor ban nem az volt a té ma, ami 1848ban tör tént, ha nem az, 
hogy az óta mi kor, kik, mit mond tak a ko ra be li tör té né sek ről. Mert „a tör té ne lem ben az 
egy ér tel mű hely ze tek s az eb ből fa ka dó egy ér tel mű vá la szok rend kí vül rit kák” – ér velt a 
tör té nész egy nép sze rű tör té net tu do má nyi fo lyó irat ha sáb ja in.10 Ez a szem lé let sza kí ta ni igye-
ke zett a tör té nel mi ala kok heroizálásával, má sok démonizálásával, a nem ze ti hő sök kel és a 
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11 Ma gyar Hír lap, 1998. már ci us 14.
12 Görgey ko ráb ban el hall ga tott ér té kei mel lett fog lalt ál lást Göncz Ár pád is ün ne pi be szé dé ben, hang sú lyoz

ván, hogy mél tány ta la nul há rult Görgeyre „az el árult sza bad ság harc egy sze mé lyes bűn bak já nak a sze re pe”.
13 Több nyi re ezt az ál lás pon tot kép vi sel ték a His tó ria te ma ti kus kü lön szá má nak szer zői: His tó ria, 1998/3.
14 Lásd a Mil len ni u mi Em lék bi zott sá got ve ze tő tör té nész, Erdődy Gá bor írá sát (Erdődy 1998).
15 A dön tés ér tel mé ben a meg ün ne pe len dő ese mé nyek a kö vet ke zők vol tak: 1998. már ci us 15.: a pol gá ri for

ra da lom győ zel me; áp ri lis 11.: a pol gá ri át ala ku lást meg ala po zó tör vé nyek szen te sí té se; áp ri lis 12.: az el ső fe le lős 
ma gyar kor mány hi va ta li mun ká já nak meg kez dé se; jú li us 5.: az el ső nép kép vi se le ti or szág gyű lés meg nyi tá sa; 
jú li us 11.: az önál ló ma gyar pénz meg te re me té se; szep tem ber 29.: a pákozdi győ ze lem nap ja; 1999. áp ri lis 14.: a 
Füg get len sé gi Nyi lat ko zat; má jus 21.: a Ma gyar Hon véd ség nap ja (Bu da vissza fog la lá sa); jú li us 28.: a kor szak 
leg de mok ra ti ku sabb tör vé nye i nek el fo ga dá sa (nem ze ti sé gi és zsi dó eman ci pá ci ós tör vé nyek); ok tó ber 6.: a sza bad
ság harc már tír ja i nak em lék ün ne pe.

16 Ma gyar Hír lap, 1998. már ci us 14.

nem zet áru ló i val. Kü lö nö sen ér vé nyes ez a ma gyar tör té net tu do mány Kos suth–Görgey és 
Kos suth–Szé che nyidi lem má já ra. Görgeyről be szél ni 1998ban szin te di vat lett, ő a leg jobb 
pél dá ja azok nak a tör té nel mi sze rep lők nek, aki ket ne héz el he lyez ni, mert „ki búj nak a fe ke
tefe hér ér té ke lé sek há ló já ból”,11 és pon to san ezért vált von zó vá a kri ti kai szem lé le tű tör té
ne lem fel fo gás szá má ra.12 Ugyan csak je len tős volt az a tu do má nyos és pub li cisz ti kai vál lal
ko zás, amely az 1848 em lé ké hez tar to zó et ni kai konf lik tu sok meg ér té sé re, a hoz zá juk 
ta pa dó nem ze ti mí to szok dekonstruálására tö re ke dett. Több he lyen meg fo gal ma zó dott 
ál lás pont sze rint a nem ze tek szem ben ál lá sa az utó kor ta lál má nya, mert 1848-ban is – mint 
min dig – sok egyéb prob lé ma, pél dá ul a kü lön bö ző tár sa dal mi ré te gek el té rő ér de kei osz tot
ták meg a nem ze te ket. Nem nagy tár sa dal mi tö me gek el len té té ről volt te hát szó, ha nem a 
nem ze ti prog ra mo kat kép vi se lő eli tek ke rül tek egy más sal szem be.13 En nél jó val rit kább az 
ön kri ti kus szem be né zés a ma gyar for ra da lom ve ze tő i nek el hi bá zott ki sebb ség po li ti ká já val.

Az eu ró pa i ság tör té ne ti iga zo lá sa

1998ban Ma gya ror szá gon az egyik leg na gyobb po li ti kai ki hí vás, hogy az or szág ele get tude 
ten ni az eu ró pai in teg rá ció gaz da sá gi, pénz ügyi, po li ti kai fel tét ele i nek. Eb ben a kon tex tus
ban a száz öt ven éves év for du ló szer ve zői az or szág pol gá ri és de mok ra ti kus ha gyo má nyá
nak, va la mint eu ró pai kö tő dé sé nek bi zo nyí tá sá ra lát tak le he tő sé get 1848cal kap cso lat ban. 
A köz tár sa sá gi el nök már ci us 15ei ün ne pi be szé dé ben hang sú lyoz ta: az 1848as for ra da lom 
leg na gyobb vív má nya, hogy az or szá got el in dí tot ta a pol gá ro so dás út ján. A pol gá ro so dás 
pe dig egy hosszú fo lya mat volt, amely nem szen ve dett ve re sé get a for ra da lom le ve ré sé vel, 
ha nem túl él te azt, és a ki egye zés utá ni du a lis ta Ma gya ror szá gon ka pott új erő re. Ha son ló
kép pen, a meg em lé ke zé se ket fel ügye lő Ma gyar Mil len ni u mi Em lék bi zott ság tit kár sá gá nak 
ve ze tő je a nem ze ti ün nep nap ja i ban meg je lent cik ké ben „bé kés for ra dal mi át ala ku lás ról” 
írt, amely nek ered mé nye ként meg szü le tett „a ma gyar pol gá ri tár sa da lom és a mo dern nem
zet ál lam”.14 Az Em lék bi zott ság ál tal ün nep lés re ki je lölt ese mé nyek kö zött elő ke lő he lyen 
sze re pelt a pol gá ri for ra da lom győ zel me, a pol gá ri át ala ku lást meg ala po zó tör vé nyek szen
te sí té se, az or szág gyű lés meg nyi tá sa, így je lez ve, hogy a hang súlyt 1998ban a de mok rá cia 
tör vé nyi fel tét ele i nek meg te rem té sé re kí ván ták he lyez ni.15 A mai kor tör té nel mi pár hu za mát 
nem annyi ra a ra di ká lis vál to zá so kért harc ba szál ló for ra da lom ban, mint in kább a gaz da sá-
gi föl len dü lést és po li ti kai sta bi li tást ho zó, a ki egye zés után új ra fel éle dő pol gá ro so dá si 
fo lya mat ban ta lál ták meg.16

Az 1998-as meg em lé ke zés a mo dern, de mok ra ti kus jog ál lam tör té ne ti tra dí ci ó ját igye ke-
zett hang sú lyoz ni. Az ilyen mó don elő tér be ál lí tott uni ver zá lis ér té ke ket egyet len szim bó 
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17 Nép sza bad ság, 1998. már ci us 14., in ter jú Glatz Fe renc cel, az MTA el nö ké vel: Fel zár kó zás Szent Ist ván tól.
18 In ter jú Glatz Fe renc cel, Nép sza bad ság, 1998. már ci us 14.
19 Az 1848-as ke let-eu ró pai for ra dal mak ra vo nat koz ta tott soknemzetiségű jel ző jól ér zé kel te ti a tör té ne lem 

rep re zen tá ci ó já nak ru gal mas sá gát: az az ese mény, me lyet más kor vagy más hol az örö kös el len té tek és konf lik tu sok 
bi zo nyí té ká nak te kin tet tek, 1998ban a „multikulturális Ke letEu ró pa” szim bó lu má vá vált.

20 Nép sza bad ság, 1998. már ci us 16.
21 Az Eu ró pa szim bó lu mot már egy év vel ko ráb ban, a millecentenáriumi ün nep sé gek kon tex tu sá ban is hasz

nál ták, ak kor a múlt szá zad vé gi pol gá ri, mo der ni zá ló dó Ma gyar or szág ké pé vel kap csol ták össze, hogy alá tá
massza a „vi lág ra nyi tott” mai Ma gyar or szág ké pét.

 lum je len té sé be tö mö rí tet ték, mely nek a ne ve: Eu ró pa. A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia 
el nö ke a leg na gyobb pél dány szá mú na pi lap ban kö zölt in ter jú já ban az egész ma gyar tör té
nel met a föld rész bol do gab bik és gaz da gab bik fe lé hez va ló fel zár kó zás je gyé ben te kin tet te 
át. Esze rint az in teg rá ció volt a cél ja már Szent Ist ván nak is, azt szol gál ta a ti zen ki len ce dik 
szá za di ipa ro so dás és ur ba ni zá ció, és szim bo li kus ér te lem ben az 1848–49-es for ra da lom 
volt az egyik leg fon to sabb mo men tu ma.

A for ra da lom nem csak kö ze lebb vitt ben nün ket Eu ró pá hoz, ha nem ön ma gá ban is eu ró pai je len-
ség volt. […] A for ra da lom pon tok ba sze dett kö ve te lé sei – ter mé szet sze rű leg az Er déllyel va ló 
uni ót szor gal ma zó pont ki vé te lé vel – ro ko nok más eu ró pai for ra dal mak kö ve te lé se i vel.17

Az idé zet egy ben azt is jól szem lél te ti, amit 1998ban a ma gyar for ra da lom tör té ne té ből 
ne he zen vál lal ha tó nak, az ak tu á lis ér de kek és ér té kek szem pont já ból fe lejt he tő nek gon dol tak. 
A tör té ne ti em lé ke zet sze lek tív mó don mű kö dik: a múlt sok fé le sé gé ből bi zo nyos mo men tu
mo kat mint em lé ke zet re ér de me se ket ki emel, má so kat pe dig fe lej tés re ítél. Em lé ke zet és fe lej-
tés össze füg gé se a tár sa dal mi em lé ke zet – és Renannal szól va (Renan 1995) a nem zet – lé nye
gé hez tar to zik. Az 1998-as ma gyar or szá gi meg em lé ke zés a ma gyar for ra da lom ré szét al ko tó 
et ni kai és nem ze ti konf lik tu sok ra, sé rel mek re és vét kek re akar ta a fe lej tés fáty lát bo rí ta ni. 
Fe le lős ma gyar po li ti kus – nem csak kor mány pár ti, de a MIÉPet le szá mít va el len zé ki sem – 
nem azo no sult az Uni ó val, a 12. pont tal, és ha son ló meg gon do lás ból az Avram Iancu vagy 
Jelačić hor vát bán csa pa tai el len har co ló hon vé de ket sem heroizálták. Ezek kel el len tét ben a 
for ra da lom tör té ne té ből ak tu á lis ta nul ság ként a „kö zépke leteu ró pai re gi o ná lis össze fo gás 
szük sé ges sé gét” emel ték ki.18 A köz tár sa sá gi el nök a Had tör té ne ti Mú ze um ban ren de zett 
te ma ti kus ki ál lí tás meg nyi tó ján „sok nem ze ti sé gű sza bad ság harc ról”,19 nem csak Ma gyar or
szág, ha nem a Kár pátme den ce ün ne pé ről be szélt,20 az ál la mi ün nep sé gen tar tott szó nok la tá-
ban pe dig így idéz te a he lyi konf lik tu so kat meg ha la dó Eu ró pa-esz mét:

Két el ta po sott sza bad ság harc, két el ve szí tett vi lág há bo rú ta nul sá ga, hogy a szét szab dalt tör té
nel mi Ma gyar or szág egyen ran gú né pei olyan Eu ró pá ban lel het nek is mét őszin tén egy más ra, 
ahol hat árok csak a tér ké pen lé tez nek, ahol – mint év szá zad ok óta mind ig – meg ter mé ke nyí tet-
ték egy más kul tú rá ját, nyu god tan le het nek ön ma guk, de jó ba rá tok, az őket ma gá ba öle lő nagy 
tér ség, a kö zös Eu ró pa tag ja i ként. Ma gyar or szág ma er re tö rek szik. Mert ez ol da ná fel, ol da ná 
bé ké vé 1848/49 kor szak for má ló for ra dal má nak má ig fenn ál ló el lent mon dá sa it.

Az in teg rá ció nyel ve ze tét, szim bo li kus kon tex tu sát egy olyan dis kur zus te rem ti meg, 
amely nek az a fel ada ta, hogy be bi zo nyít sa: Ma gyar or szág tra dí ci ói okán ré sze volt és ma is 
ré sze Eu ró pá nak, va gyis van nak he lyi ha gyo má nyai an nak, amit az eu ró pa i ság ál ta lá nos, 
min den ki re ér vé nyes nor má já nak gon dol nak.

Az eu ró pa i ság fon tos sá ga azon ban nem csak ak tu á lis kül po li ti kai okok kal ma gya ráz ha tó. 
Ez volt az ural ko dó dis kur zus vá la sza ar ra a na ci o na liz mus ra, amely a po li ti kai rend szer vál-
tás után köz vet le nül do mi nál ta a nyil vá nos sá got, és ez volt az al ter na tí va is ah hoz ké pest: 
Eu ró pa a „má sik” Ma gyar or szág szim bó lu ma.21 Az „egyik” Ma gya ror szá got, a nem ze ti fun
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22 A Ma gyar Nem zet tu dó sí tá sa a kö vet ke ző sza lag cím alatt je lent meg: „A Kár pátme den ce több ezer te le pü
lé sén em lé kez tek meg a ma gya rok az 1848–49es for ra da lom és sza bad ság harc 150. év for du ló já ról” (Ma gyar 
Nem zet, 1998. már ci us 16.); a Ma gyar Hír lap ban „Ko szo rú zá sok Szabadkától Fok vá ros ig” volt a fő cím (Ma gyar 
Hír lap, 1998. már ci us 16.).

23 Ün ne pi be szé de el mon dá sa köz ben a köz tár sa sá gi el nö köt négy, szé ki ru hát vi se lő kis lány fog ta köz re. A 
kép más nap a na pi lap ok el ső ol da lán je lent meg.

da men ta liz must a meg em lé ke zést szer ve ző in téz mé nyek kö zül leg szél ső sé ge sebb mó don a 
Ma gyar Igaz ság és Élet Párt ja kép vi sel te. Csurka Ist ván be szé dé ben a for ra da lom nem ze ti 
jel le gét emel te ki, de na gyobb hang súlyt fek te tett a nem zet tör té nel mi és mai el len sé ge i re: 
az ide ge nek re, a „pénz ügyi oli gar chi á ra”, a li be ra liz mus ra, a szo ci ál de mok rá ci á ra, Eu ró pá
ra, a NATOra stb. A kül ső és bel ső el len ség ké pé vel és a „nem zet épí tő ál lam meg te rem té
sé nek” fel ada tá val igye ke zett lel ke sí te ni a tö me get. A Hő sök te rén ren de zett, po li ti kai tün
te tés sel egy be kö tött meg em lé ke zés leg lát vá nyo sabb és leg ag resszí vebb részt ve vői fe ke te 
ru hát és NagyMa gyar or szág tér kép ét áb rá zo ló jel vényt vi sel tek. Az uni ver za liz mus sal szem
be ni jobb ol da li szél ső ség leg főbb ér ve és szim bó lu ma a ma gyar ság egy sé ge, ame lyen ők – 
má sok kal el len tét ben – po li ti kai egy sé get is ér te nek.

A köz hi e de lem mel el len tét ben mi úgy lát juk, hogy a ma gyar or szá gi meg em lé ke zé sen az 
eu ró pai fo lya ma tok és egye te mes ér té kek elő tér be ál lí tá sa nem je len ti egy ben a nem ze ti 
sa já tos sá gok ta ga dá sát. Van a tör té ne ti em lé ke zet nek és a nem ze ti iden ti tás nak ma gyar 
vo nat ko zás ban egy olyan sa já tos sá ga, amely min den fé le kon tex tus ban meg je le nik, és pe dig 
az, hogy a valamikori ese mé nyek re, hő sök re em lé kez te tő he lyek, tár gyak egy ré sze a mai 
po li ti kai ha tá ro kon kí vül ta lál ha tó, ami ként az em lé ke ző kö zös sé gek egy ré sze is. Ezt a 
tényt ál lí tot ta elő tér be a Du na Te le ví zió, amely 1998ban több órás hely szí ni köz ve tí té sé vel 
már má so dik al ka lom mal je löl te ki a ha tá ron tú li ma gya rok „köz pon ti” – és egy ben az egész 
nyelv te rü let má so dik leg fon to sabb – meg em lé ke zé sét, és igen rész le tes össze fog la lót köz-
ve tí tett az ün nep töb bi ha tá ron tú li hely szí né ről is. Már ci us 15e kö rül a ma gyar or szá gi írott 
saj tó ban is egy más mel lé ke rül tek a ma gyar or szá gi és a ha tá ron tú li ma gya rok ün ne pe i ről 
szó ló tu dó sí tá sok.22

Az ün nep „összmagyar” di men zi ó já nak több fé le je len té se volt, an nak függ vé nyé ben, hogy 
a be szé lő mit hang sú lyo zott, és mit kí vánt in kább el hall gat ni. Az egyik be széd mód és egy ben 
sze lek ci ós szem pont, me lyet az ál la mi meg em lé ke zés vi szony lag tisz ta for má ban kép vi selt, az 
„összmagyarság” kö zös po li ti kai, pol gá ri tra dí ci ó it he lyez te elő tér be, a ki sebb sé gi ma gyar 
kul tú ra ele me it át esz té ti zált for má ban emel te be az ün nep dí szí tő mo tí vu mai kö zé.23 A po li ti kai 
szem pont ból vagy szim bo li kus ér te lem ben fon tos és kül po li ti kai meg gon do lás ból el fo gad ha tó 
ha tá ron tú li em lék he lyek nél 1998ban is, mi ként 1990 óta min den év ben, részt vet tek a 
ma gyar ál lam kép vi se lői. Az egyik leg je len tő sebb ilyen hely szín a for ra da lom jo gi as pek tu sá
ra és pol gá ri jel le gé re em lé kez te tő Po zsony volt, ahol a Ha tá ron Tú li Ma gya rok Hi va ta lá nak 
ve ze tő je a vá ros nak a ma gyar for ra da lom ban be töl tött fon tos sze re pé ről be szélt – meg em lít
vén azt is, hogy a mai vá ros ban er re már sem mi nem em lé kez tet.  
A mai ki sebb sé gi kö zös sé gek nek a ma gyar nem zet hez va ló tar to zá sát ugyan csak le gi ti mál-
ta, meg erő sí tet te a ma gyar ál la mi rész vé tel a ki emelt je len tő sé gű ha tá ron tú li ün nep sé ge ken. 
Kü lö nö sen az ál lam szo ci a liz mus éve i ben foly ta tott gya kor lat tal, az el hall ga tás sal össze ha-
son lít va lát hat juk en nek a ma ga tar tás nak a fon tos sá gát, lé nye gét, ame lyet más fe lől a tárgy
sze rű ség, az ér zel mi sem le ges ség jel le mez.

Az erős ér zel mi re ak ci ók kü lön böz te tik meg az előb bi től az „összmagyarságról” va ló 
be széd má sik mód ját, amely a nem ze ti tra gé di át, a nem zet tör té nel mi és ak tu á lis vesz te sé-
ge it, sé rel me it he lye zi elő tér be. A kon zer va tív saj tó meg kü lön böz te tett ér zé keny ség gel re a gált a 
ro mos vagy meg cson kí tott ál la pot ban ta lált ma gyar em lék mű vek re. „Er dély ben egy re ke ve
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24 Ma gyar Nem zet, 1998. már ci us 14.
25 ÚjSzó, 1998. már ci us 16.
26 A ma gyar pár tok ve ze tői vé gig jár ták a je len tő sebb hely szí ne ket Po zsony tól Hetényen, Som or ján és Duna

szer dahelyen át Ko má ro mig, és min de nütt be szé det tar tot tak.

sebb az em lé ke zet hely” cím alatt a Ma gyar Nem zet Vas vá ri Pál nak és a ve le együtt „hő si 
ha lált halt két száz ma gyar nak” em lé ket ál lí tó kő ra kást hi á nyol ta, a nagyenyedi vár fa lán 
el he lye zett kis em lék táb lá val pe dig ar ra em lé kez te tett, hogy „alat ta van el te met ve az a 
nyolc száz ma gyar, aki ket 1849. ja nu ár 8án mé szá rol ta tott le Axente Sever, az el len sé ges 
ro mán sza bad csa pat ok egyik ve zé re”.24 Ün ne pi be szé dé ben Or bán Vik tor a ma gyar nem zet 
hu sza dik szá za di tör té ne tét tra gé di ák so ro za ta ként ér tel mez te, amely Tri a non nal kez dő dött 
és nap ja in kig tar tott, pon to sab ban 1998ig, ami kor az ural mon le vő pár tok hi bá já ból még 
mind ig nem va ló sul hat tak meg az 1848as for ra da lom cél ki tű zé sei.

Az et ni kai meg kü lön böz te tés rí tu sa

„Iga zi ma gyar ün nep a ha tá ron túl van” – így fo gal ma zott a bu da pes ti, Mú ze um kör úti 
ün nep ség egyik részt ve vő je. Ez a vi szony lag elterjedt vé le ke dés Ma gya ror szá gon min de
nek előtt ar ról szól, hogy van nak olyan ér té kek és ér vek, ame lye ket ki sebb ség ben, va la mint 
a ki sebb ség ben élő nem zet tár sak ról va ló be széd ben le het au ten ti ku san kép vi sel ni. Ugya nez 
a mon dat az Er dély ben és DélSzlo vá ki á ban a ma gyar ki sebb ség rep re zen tá ci ó ját meg al ko
tó elit szán dé kát is ta lá ló an fe je zi ki. A tör té ne lem nem ze ti sa já tos sá gá nak hang sú lyo zá sá val 
1998-ban va ló ban leg in kább a ki sebb sé gi in téz mé nyek kép vi sel tek egy, a ma gyar ál la mi tól 
lé nye ge sen kü lön bö ző, po li ti kai súllyal bí ró dis kur zust.

Ro má ni á ban és Szlo vá ki á ban 1848 kap csán nem annyi ra for ra da lom ról és nem is mo der-
ni zá ci ós fo lya mat ról, ha nem el ső sor ban sza bad ság harc ról be szél tek a ki sebb sé gi ve ze tők, és 
elég gyak ran „ma gyar sza bad ság harc ról”. Ez zel nyil ván a tör té ne le mi ese mény sa já tos sá gá
ra, nem ze ti jel le gé re fek tet ték a hang súlyt, és olyan ké pet al kot tak, amely pre ce den se le het 
az et ni kai pár tok és szer ve ze tek mai po li ti kai küz del me i nek, az egyé ni és kol lek tív sza bad-
ság jog ok kép vi se le té nek. Az Er dély ben köz pon ti nak szánt csík sze re dai ün nep sé gen az 
RMDSZ el nö ke az 1848as for ra da lom sza bad ság esz mé jét a jo ga i ért küz dő mai ro má ni ai 
ma gyar ság gal kö töt te össze, egy má sik szó nok pe dig a kö zös sé gi és te rü le ti au to nó mia igé-
nyé vel. De az et ni kai po li ti ka ra di ká li sabb kö ve te lé sei is meg ta lál ták al kal mas nyel ve ze tü
ket az 1848-as szim bo li ká ban. Az Er dé lyi Nap ló cí mű he ti lap ün ne pi szá má ban 12 pont ban 
fog lal ták össze „a ro má ni ai ma gyar nem ze ti kö zös ség” kö ve te lé se it, töb bek kö zött: a nem
ze ti ki sebb sé gek szem pont já ból fon tos tör vé nyek meg al ko tá sát, a ma gyar nyel vű ok ta tás 
au to nó mi á ját (be le ért ve a Bo lyai Egye te met) és a ki sebb sé gek nyel vé nek a köz igaz ga tás ban 
va ló hasz ná la tát, két nyel vű fel ira to kat, ma gyar ut ca ne ve ket és a nem ze ti jel ké pek ti lal má
nak el tör lé sét.

Szlo vá ki á ban a vá lasz tá so kat meg elő ző en a ma gyar po li ti kai pár tok ki egye zé sé nek és 
össze fo gá sá nak tör té nel mi le gi ti mi tá sát igye kez tek meg te rem te ni a for ra da lom ra és az 
1867-es ki egye zés re va ló hi vat ko zás sal. A for ra dal mi meg em lé ke zé se ket a vá lasz tá sok ra 
lét re hoz ni kí vánt „ma gyar egy ség” re to ri ká ja ha tá roz ta meg,25 amit a ma gyar pár tok ve ze tői 
a na gyobb lé lek szá mú vagy szim bo li kus je len tő sé gű délszlo vá ki ai te le pü lé se ken je len lé
tük kel is igye kez tek kép vi sel ni.26 Az er dé lyi től el té rő en azon ban, ahol az et ni kai párt ál lás
pont ja mel lett an nál ra di ká li sabb nem ze ti tö rek vé sek fo gal ma zód tak meg, Szlo vá ki á ban a 
po li ti kai elit és a saj tó egy ré sze is az egye te mes nor mák és ér té kek ér vé nye sü lé sét ke res te. 
Az egyet len ma gyar nyel vű if jú sá gi ha vilap ban, va la mint a pe da gó gu sok fo lyó ira tá ban meg
je lent cik kek ugyan csak az or szág mo der ni zá ci ó ját és eu ró pai fel zár kó zá sát hang sú lyoz
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27 Ifi, 1998. március.
28 Katedra, 1998. március.
29 Er ről lásd Olick és Robbins 1998: 127–128; ma gyar vo nat ko zás ban: Fe jős 1996; Bodó és Bí ró 1993.
30 Azok ról az em lék he lyek ről, több nyi re szob rok ról, em lék táb lák ról, ame lyek 1990 után Er dély kü lön bö ző 

vá ros ai ban a már ci us 15ei ko szo rú zá sok, kör me ne tek hely szí nei let tek, ko ráb ban is tud tak az ott la kók. Sok eset
ben ere de ti je len té sük től füg get le nül csak mint „ma gyar em lék he lyek” él tek a tár sa dal mi em lé ke zet ben.

31 Sza bad ság, 1998. már ci us 18.
32 Er ről bő veb ben egy má sik eset kap csán lásd: Feischmidt 1997.

ták,27 és kri ti ku san vi szo nyul tak a Ma gya ror szá gon már 1848ban ér vé nye sü lő nem zet ál la
mi tö rek vé sek hez.28

A már ci us 15ei ün nep et ni ka i lag ve gyes tár sa dal mi kör nye zet ben – akár tar tal má tól füg
get le nül is – az et ni kai kö zös ség meg je le ní té sé nek ri tu á lis al kal ma ként mű kö dött. Ma gát 
mar gi ná lis hely ze tű nek gon do ló cso por tok, kö zös sé gek más hol is be vált, ál ta lá nos nak 
te kint he tő stra té gi á já ról van szó: el is me rést, szim bo li kus ér te lem ben ha tal mat sze rez ni sa ját 
tra dí ci ók fel mu ta tá sá val, sa ját hely ki je lö lé sé vel a tör té nel mi idő ben.29 A tör té nel mi tra dí ci-
ók sa já tos sá ga, a több ség ha gyo má nya i tól va ló kü lön bö ző sé ge a tér hasz ná lat ban objek ti vá
ló dott, nyert leg in kább konk rét meg fo gal ma zást. A meg em lé ke zés rí tu sai ki je löl ték vagy 
új ra el fog lal ták a kö zös föld raj zi tér ben azo kat a „sa ját” he lye ket – te re ket, ut cá kat – és 
ob jek tu mo kat – szob ro kat, épü le te ket, em lék táb lá kat –, ame lyek multietnikus te le pü lé se ken 
az et ni kai ha tá ro kat és nem ze ti ha gyo má nyo kat je le ní tik meg.30 Az er dé lyi ün nep ség köz-
pon ti moz za na ta volt a sza bad ság harc szé kely föl di hő se, Gál Sán dor szob rá nak ava tó ün nep
sé ge Csíkszeredában. Kolozsvárott a száz öt ven éves év for du ló volt az el ső al ka lom, ami kor 
es te fák lyás me net lá to gat ta sor ra a vá ros ma gyar em lék he lye it. Nagy vá ra don az ün nep ség 
ko re og rá fi á ja a vá ros 1848at idé ző szob rai kö zöt ti za rán dok lat ra épí tett.

A moz gó sí tás ha té kony esz kö ze az em lé ke zet kü lön bö ző idő sík ja i nak össze mo sá sa, kü lö
nö sen,  ha a tör té nel mi szim bó lu mo kat, mí to szo kat a tár sa dal mi em lé ke zet ben őr zött kol lek
tív él mé nyek kel kö tik össze. Szlo vá ki á ban a már ci us 15ei ün nep sé gek kel több he lyen 
egy szer smind a szlo vá ki ai ma gya rok 1948as ki te le pí té sé re is em lé kez tek. Ma ros vá sár helyt 
az ün nep szó no kai 1848 és 1990 ha son ló sá gá ra hív ták föl a fi gyel met: mind ket tő „vé res 
et ni kai konf lik tus ba tor kollt”. A múlt rep re zen tá ci ó ját el sőd le ge sen még sem a kö zelmúlt, 
ha nem a mí to szok ba fog lalt rég múlt al kot ta. A tör té ne lem mi ti kus jel le gét, va la mint a mí to
szok hi te les sé gét táp lál ja, hogy le he tő sé get te remt az el len ség meg ne ve zé sé re, me ta fo ri kus 
meg je le ní té sé re. Ko lozs vár a leg szél ső sé ge sebb pél da e te kin tet ben, ahol a má so dik leg na
gyobb sza bá sú er dé lyi meg em lé ke zés re an nak da cá ra – vagy ép pen azért – ke rült sor, mert 
azt elő ző leg a vá ros ro mán na ci o na lis ta pol gár mes te re be til tot ta. Ugyan csak Kolozsvárott a 
po li ti ka kon tex tu sá ban ve tet tek föl száz öt ven éve tisz tá zat lan kér dé se ket az 1848–49es 
et ni kai fegy ve res konf lik tu sok ról. A pol gár mes ter és kör nye ze te negy ven ezer ro mán ál do-
za tá ért vá dol ta a ma gyar for ra dal mat, a he lyi RMDSZ ve ze tő je nyi lat ko za tá ban Avram 
Iancut ne vez te „mé szár lá sok kez de mé nye ző jé nek”.31 Ahol a he lyi köz élet ben ak tu á lis po li-
ti kai konf lik tu sok van nak, ott 1848-ról nem csak hogy töb bet be szél tek, de in du la tok tól volt 
fe szült ez a dis kur zus. Er dély ben kü lö nö sen meg ha tá ro zó ten den cia, hogy a po li ti kai in dít-
ta tá sú et ni kai konf lik tu so kat szim bo li kus és szim bó lu mo kért foly ta tott küz del mek ben 
fo gal maz zák, je le ní tik meg.32

1998ban DélSzlo vá ki á ban és Er dély ben kí sér let sem volt ar ra, hogy szlo vá kok és 
ma gya rok, il let ve ro má nok és ma gya rok együtt ün ne pel je nek. Nem ala kult ki a múlt nak 
olyan rep re zen tá ci ó ja, amely ugya nar ról az 1848ról be szél ne, s ame lyik el kép zel he tő vé 
ten né ro má nok és ma gya rok, il let ve szlo vá kok és ma gya rok kö zös tör té ne ti tra dí ció ját. A Nagy vá-
rad ut cá in meg kér de zett ro má nok csak annyit tud tak, hogy a „ma gya rok ün ne pel nek”, és 
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33 Brassói La pok, 1998. már ci us 13–19., Hargita Né pe, 1998. már ci us 14., Sza bad ság, 1998. már ci us 14.

ilyen kor nem ba rát sá go sak. Ugya nott egy ma gyar fér fi a kö zös ün nep lés le he tő sé ge elől 
va ló el zár kó zá sát így fo gal maz ta meg: „nem bánt juk egy mást, de nem is ke ve re dünk”. A 
ré gió multietnikus te le pü lé se in a tör té ne lem, a kul tu rá lis em lé ke zet az et ni kai cso por tok nak 
egy más tól va ló meg kü lön böz te té sét, szim bo li kus el vá lasz tá sát szol gál ja. Hogy mennyi re 
ki zá ró la go sak ezek a tra dí ci ók, mu tat ja hu sza dik szá za di tör té nel mük is. Az 1848-at meg je-
le ní tő em lék he lye ket, em lék mű ve ket, szob ro kat min den regnumváltást kö ve tő en le dön töt
ték vagy el köl töz tet ték Er dély ben és DélSzlo vá ki á ban is: 1918 után a Kos suth, Bem, 
Pe tő fi és Klapkaszob ro kat, 1940ben az Avram Iancut, Alexandru Papiu Ilariant és 
Ľudovit Štúrt áb rá zo ló kat.

Er dély ben az ün ne pi szó nok la tok ban ál ta lá ban nem esett szó a száz öt ven év vel ko ráb bi 
konf lik tu sok ról, a po li ti ka meg pró bál ta ta bu sí ta ni a té mát. Nem úgy a ro má ni ai ma gyar mé dia: 
több ro má ni ai ma gyar na pi- és he ti lap kö zölt kro no lo gi kus sorrendet az er dé lyi for ra da lom 
ko ráb ban el hall ga tott ese mé nye i ről, a ka to na ság és a he lyi ro mán la kos ság kö zöt ti konf lik tu
sok ról, ame lyek nek fegy ver te len ro mán em be rek es tek ál do za tá ul, va la mint ro mán fel ke lők 
tá ma dá sa i ról és pusz tí tá sa i ról a ma gyar pol gá ri la kos ság kö ré ben.33 Ál ta lá ban azt su gall va 
vagy nyíl tan is mond va, hogy az ak ko ri el len té te ken még mind ig nem tud tak túl lép ni.

Mert az ak ko ri tra gi kus té ve dé sek, ke gyet len ese mé nyek olyan mély és fáj dal mas se be ket ej tet
tek az e tá ja kon élő né pek lel ké ben, tu da tá ban, ame lye ket mind a mai na pig nem tu dott vég le
ge sen és vég ér vé nye sen be gyó gyí ta ni az idő.

A tör té ne tek vá za meg ma rad az ál do zat–bű nös pa ra dig má ban, az ér tel me zés pe dig an nál 
az ál ta lá nos sé má nál, mi sze rint: a ma gyar de mok ra ti kus for ra da lom pol gá ri jo gok hoz jut tat-
ta az or szág nem ma gyar la kos sá gát, de a ro mán ság ve ze tői nem tud tak él ni ez zel a le he tő
ség gel, kol lek tív nem ze ti jo go kat sür get tek. Tá mo ga tás ra lel tek Bécs ben, és így jött lét re az 
össze fo gás a ma gyar for ra da lom el len. Ma gyar hő sök és ro mán antihősök, démonizált fi gu
rák áll tak egy más sal szem ben az er dé lyi mé di á ban, egyet len ki vé tel lel, az ugyan csak hős
ként ün ne pelt ro mán Bălcescuval.

A már ci u si 12. pont ban fog lalt és rö vid idő vel ké sőbb a ro mán nem ze ti moz ga lom ve ze
tő i nek el len ke zé se da cá ra meg va ló sí tott Uni ó ról ugyan csak nem volt nyílt be széd, ho lott 
nyil ván va ló, hogy ez volt a valamikori konf lik tu sok alap ve tő oka, ami nek ha tá sa 1848 
em lé ke ze té re Er dély ben má ig meg ha tá ro zó. A ro má ni ai ma gyar nyil vá nos ság ban ál ta lá ban 
ta bu nak szá mít Er dély Ma gya ror szág gal va ló po li ti kai egy sé gé nek gon do la ta, fő ként azért, 
mert a ra ci o ná lis meg gon do lás és az ér zel mek, az, amit mon da ni le het, és az, amit gon dol-
nak az em be rek, e vo nat ko zás ban nin cse nek össz hang ban egy más sal.

„Összmagyarság” és Európa

Az „összmagyarság” a ha tá ron tú li ma gya rok meg em lé ke zé se i nek köz pon ti fo gal ma. An nak 
az üze net nek a meg fo gal ma zá sá ra szol gál, hogy Ro má ni á ban és Szlo vá ki á ban már ci us 15e 
nem csak az ott élő ma gyar ki sebb ség nek az il le tő or szág et ni kai több sé gé től meg kü lön böz
te tő ün ne pe, ha nem a ma gyar nem zet po li ti kai ha tá rok tól füg get len tör té ne ti egy sé gét is 
meg je le ní ti, kul tu rá lis ér te lem ben te hát a ma gyar et ni kai kö zös sé gek nek Ma gya ror szág hoz 
va ló tar to zá sát. Az ün nep sé ge ket Er dély kü lön bö ző te le pü lé se in szer ve ző RMDSZ „a vi lá
gon szét szór tan élő ma gya rok leg na gyobb ün ne pé ről”, a ko lozs vá ri em lékis ten tisz te le tet 
ce leb rá ló ka to li kus pap „a ma gyar ság leg nem ze tibb ün ne pé ről” be szélt. 1848 – kü lö nö sen a 
12. pont ál tal – a tör té ne ti Ma gya ror szá got szim bo li zál ja, a ma gyar nem zet te rü le ti in teg ri 
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34 A Sza bad Föld cí mű fo lyó irat ban cikk so ro zat szól a „sza bad ság harc fel vi dé ki em lék he lye i ről”, más hol 
el szór tan je len tek meg cik kek ró luk.

tás ál tal fém jel zett arany ko rát idé zi. Ezt a valamikori po li ti kai, má ra kul tu rá lis egy sé get 
tár gyi a sít ják, hoz zák ér zé kel he tő kö zel ség be azok az em lék he lyek, ame lyek a már ci us 15i 
ün nep za rán dok he lye i ként mű köd nek.

Az em lék he lyek több je len té sű szim bó lu mok, ame lyek je len té se idő vel vál to zik, ugya nak
kor azon ban egy kö zös ség tér be li és idő be li kon ti nu i tá sá nak jel ké pei (Nora 1989). Em lék
he lyek ként mű köd het nek egy ko ri tör té nel mi je len tő sé gű ese mé nyek hely szí nei, szim bo li
kus tár gyak, pél dá ul em lék mű vek, szob rok, de akár je les na pok is. Itt el ső sor ban a kul tu rá
lis em lé ke zet fi zi kai tér hez, lokalitáshoz kö tött és objektiválódott, tár gyi a sult for má i ra 
vo nat koz tat juk a fo gal mat. A ha tá ron tú li ma gyar mé dia és az ott el hang zott em lék be szé dek 
szám ba vet ték a „ma gyar sza bad ság harc”, a ma gyar nem zet 1848at idé ző fel vi dé ki és er dé
lyi em lék he lye it.34 Szlo vá kia je len tős mér ték ben ma is ma gya rok ál tal la kott dé li ré szén 
el ső sor ban az 1849es csa ták hely szí nén áll nak em lék mű vek, ame lye ket év ről év re fel ke res
nek az ün nep lők (pl. Pe re den, Ko má rom ban, Po zsony ban). Ezek je len tő sé gé ről a ma gyar 
nem ze ti tör té ne lem szá má ra Do bos Lász ló, a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge szlo vá ki ai al el nö
ke Pe re den így be szélt:

Pe red – gyász és fény. Tri a non tól a rend szer vál tá sig, 70 éven át a szlo vá ki ai ma gyar ság nem 
fog lal ko zott a múlt já val annyit, mint az el múlt tíz év ben tet te. […] Amit ma te szünk a ma gyar 
sza bad ság harc és for ra da lom ün nep lé sé vel, az már tör té nel münk hely szí ne i nek vissza fog la lá sa. 
Tör té nel münk vissza ho no sí tá sa. […] A sza bad ság harc küz del mei foly ta tód nak a szlo vá ki ai 
ma gyar ság küz del me i ben az ön kor mány za ti sá gért, nyel vünk sza bad hasz ná la tá ért, a ma gyar–
ma gyar in teg rá ló dá sért, az egye sü lő ma gyar nem ze tért és szo ci á lis igaz sá ga in kért.

Er dély ben a Nyergestető, a Szé kely vér ta núk em lék mű ve, Pe tő fi, Bem tá bor nok vagy 
Gá bor Áron em lék táb lái és szob rai a meg em lé ke zé sek hely szí nei. A ma gyar nem ze ti mi to
ló gia szak rá lis he lye i nek ri tu á lis bir tok ba vé te le tör té nik az ott élő ma gya rok ün ne pe ál tal. 
Az em lék he lyek lo ka li zál ják a kul tu rá lis és tör té nel mi egy ség ként ér tel me zett nem ze tet, az 
„össz ma gyar ságot”, va gyis ki je lö lik azt a te rü le tet, amely re a ma gyar nem zet igényt tart – 
szim bo li kus ér te lem ben ter mé sze te sen, an nak okán, hogy tör té nel me, tra dí ci ói tár gyi for má-
ban ott ta lál ha tók.

A ki sebb sé gi ma gyar tör té ne lem po li ti ká ban a hang súly a ro mán és szlo vák több ség hez, 
va la mint az anya or szág hoz vi szo nyí tott et ni kai rep re zen tá ci ón van, de Eu ró pa eb ben a kon-
tex tus ban is fon tos szim bó lum, il let ve le gi ti má ci ós for rás, ter mé sze te sen sa já tos je len té
sek kel. A ki sebb sé gi ve ze tők a nem zet ál la mi na ci o na liz mu sok tól meg sza ba dí tó tá gabb 
ke re te ket is mer nek fel Eu ró pá ban. Pa ra dox mó don ál ta lá ban még sem lett a ki sebb sé gi 
Eu ró padis kur zus egy, a nem ze ti vel szem ben de fi ni ált uni ver zá lis ér ték rend meg tes te sí tő
je, ha nem ép pen el len ke ző leg: a ki sebb ség nem ze ti iden ti fi ká ci ó já nak le gi ti má ló ja, meg
erő sí tő je. Eu ró pa egy el kép zelt fó ru mot je lent, ahol az et ni kai sé rel mek meg hall ga tás ra 
lel nek. Olyan kép zelt au to ri tást kép vi sel, amely meg ol dást ígér a sa ját erő ből meg old ha tat
lan nak lát szó el len té tek re, fe szült sé gek re, va la mint egy he lyet, ke re tet, ahol nem csak 
le het sé ges, ha nem le gi tim és kor sze rű is a ki sebb ség nek a nem ze tek hez ha son ló rep re zen
tá ci ó ja. Eu ró pa te hát nem hoz más faj ta dis kur zust, nem je lent új szem pon to kat, ame lyek 
alap ján új ra kel le ne gon dol ni a kö zös sé gi rep re zen tá ció mód ját, egy más mel lett élő et ni kai 
cso por tok vi szo nyát, ha nem mint egy fel sza ba dít ja és le gi ti mál ja a ré gi min tá kat, itt a 
ki sebb sé gek nek nem zet ként (nem zet rész ként) va ló meg je le ní té sét. Más fe lől azon ban két
ség te len, hogy bi zo nyos faj ta kor lá to kat je lent, ame lyek meg aka dá lyoz zák a ra di ká lis, mi li-
ta ris ta stra té gi ák tér nye ré sét a ki sebb ség po li ti ká ban.
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35 Susan Gal szé les kö rű en el ter jedt ke leteu ró pai ten den ci á nak lát ja, hogy az ál ta lá nos el ma ra dott ság ke ze lé
sé re az elit egy ré sze az Eu ró pá hoz tar to zás po li ti kai, gaz da sá gi, ide o ló gi ai prog ram ját fo gal maz za meg, és he lyez-
ke dik szem be a lo ká lis sa já tos sá go kat, tra dí ci ó kat hang sú lyo zó „nem ze ti ek kel”. A ci vi li zált–el ma ra dott, de mok ra
ti kus–pa rancs ural mi el len té tek en nek az Eu ró padis kur zus nak min den hol al kal ma zott ér vei (Gal 1991).

36 Rész let Czirják Ár pád ér se ki hely nök be szé dé ből, köz li a Sza bad ság 1998. már ci us 24-ei szá ma.
37 1848–1849ben az ál lás pont ok még tá vol ról sem vol tak egy ön te tű ek egy et ni kai cso por ton be lül. Er dé lyi 

ro má nok nem csak a for ra dal mi sza bad csa pat ok ban har col tak, ha nem azok el len, a ma gyar had se reg so ra i ban is.

Eu ró pa nem csak az erős szim bo li kus háttérországot, ha nem a Nyu ga tot, a „ci vi li zál tabb” 
Nyu ga tot is je len ti.35 Ezért, aki Eu ró pát kép vi se li, il let ve ma gát fel vér te zi az eu ró pa i ság 
szim bó lu ma i val, nyil ván er re a ci vi li zá ci ós mi nő ség re is tö rek szik. Kü lö nö sen így van ez a 
több et ni ku mú ke leteu ró pai tár sa dal mak ban, ahol a Ke let–Nyu gat, eu ró pai–nem eu ró pai 
kü lönb ség té tel, il let ve a ci vi li zált–el ma ra dott szte re o tí pia rá ve tül az et ni kai kü lönb sé gek re 
és el len té tek re:

Mi nem most – mint a po li ti ku sok han goz tat ják –, ha nem már 1100 esz ten dő vel ez előtt be lép
tünk Eu ró pá ba, és ná lunk nél kül nem le het Eu ró pa tör té ne té ről hi te le sen be szél ni… [a] ma gyar 
nép tör té nel mi hi va tá sa a Kár pátme den cé ben az eu ró pai kul tú ra és ci vi li zá ció vé dő bás tyá já
nak len ni.36

Az „utol só eu ró pa i nak”, vagy ha nem is utol só nak, de eu ró pa ibb nak és ci vi li zál tabb nak, 
mo der nebb nek len ni szim bo li kus ha tal mi hely ze tet je lent azok fö lött, akik ke vés bé ci vi li-
zál tak vagy ke vés bé eu ró pa i ak. Kü lö nö sen fon tos ez olyan cso por tok szá má ra, ame lyek nek 
a szim bo li ku son kí vül más for rá sok nem, vagy csak ki sebb mér ték ben áll nak ren del ke zé sé-
re. A ro má ni ai – és ha son ló kép pen a szlo vá ki ai – ma gyar elit „euromániája” így is ér ten dő: 
egy ré gi kul tu rá lis fel sőbb ren dű ség új szim bo li kus nyel ve és tá ma sza.

Románia: nemzeti egység vagy politikai modernitás

Ro má ni á ban Ma gya ror szág hoz ha son ló an a po li ti kai kon tex tus függ vé nyé ben vál to zott 1848 
je len té se. Az ér tel me zé sek nek ugyan csak két fé le, egy más sal ver sen gő tra dí ci ó ja ala kult ki. 
Az egyik a nem ze ti el nyo mást és az zal szem ben a for ra da lom nak a nem ze ti egy ség meg te-
rem té sé ben be töl tött sze re pét hang sú lyoz za, hi vat ko zá sá nak alap ja pe dig az er dé lyi for ra da
lom. A má sik a ha vas al föl di de mok ra ti kus for ra da lom mal azo no sul, és an nak Ro má nia 
nyu ga ti ori en tá ci ó já ra, a mo dern ér te lem ben vett ál lam ki ala ku lá sá ra tett ha tá sát eme li ki.

Az er dé lyi ro mán elit, amely már az 1848at meg elő ző év ti ze dek ben et ni kainem ze ti 
prog ra mok ban fo gal maz ta meg az er dé lyi ro má nok prob lé má it és kö ve te lé se it, a for ra da-
lom ban a ro má nok nem zet ként va ló el is mer te té sé nek le he tő sé gét is mer te föl. 1848 ta va szán 
még két fé le ál lás pont lé te zett kö reik ben: egy mér sé kel tebb, amit a fo lyó iratszer kesz tő 
Geor ge Bariţiu és a nyom dász Timotei Cipariu, a ma gyar or szá gi ré sze ken pe dig Le me ni 
püs pök kép vi selt; ők haj lot tak el fo gad ni Er dély Ma gya ror szág gal va ló uni ó ját an nak re mé
nyé ben, hogy a ma gyar for ra dal mi kor mány ál tal be ve ze tett de mok ra ti kus jo gok Er dély 
ro mán la kó i ra is ki ter jed nek, és ez meg old ja majd az et ni kai prob lé má kat is. A má sik ál lás-
pont, amely nek fő ide o ló gu sa Simion Bărnuţiu volt, el uta sí tot ta az Uni ót, és az er dé lyi 
ro má nok nak nem zet ként, az or to dox egy ház nak pe dig hi va ta los val lás ként va ló el is me ré sét 
kö ve tel te. A tö me gek moz gó sí tá sá nak fo lya ma tá ban ala kult ki az a dis kur zus, amely mind 
a for ra da lom ide jén, mind ké sőbb je len tős sze re pet töl tött be ab ban, hogy az er dé lyi ro má nok 
egy nem zet tag ja i ként is mer je nek ma guk ra.37 Az áp ri lis 30ai és má jus 13–15ei balázsfalvi 
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38 Az er dé lyi for ra da lom el ső ér tel me zé sei kö zül a leg je len tő sebb Alexandru Papiu Ilarian Istoria romanilor 
dinDacia-Superioara (A ro má nok tör té ne te FelsőDáciában) cí mű mun ká já ban ta lál ha tó, amely ben a ro má nok 
tör té nel mé nek lé nye gét a „ro má nok csak a nem zet, il let ve nem zet té vá lás ál tal ment he tők meg” („pe româniâ 
numai naţionalitatea i scapa”) gon do lat fo gal maz za meg.

nép gyű lé sek úgy vo nul tak be az er dé lyi ro mán tör té ne ti em lé ke zet be, mint a ro mán nem zet 
ala pí tó ak tu sai. A ki sebb sé gi na ci o na liz mus, az et ni kai militantizmus és a ma gyar el le nes ség 
vol tak 1848 meg je le ní té sé nek kons ti tu tív ele mei a kö vet ke ző év ti ze dek er dé lyi és óromániai 
his to ri og rá fi á já ban.38 Olyan stra té gi ák kö zelmúlt ba ve tí tett ké pé ről van szó, ame lyek 
ugyan ek kor az er dé lyi ro má nok, kü lö nö sen a Ro mán Nem ze ti Párt po li ti ká ját, nem ze ti el is-
me ré sért foly ta tott küz del mét meg ha tá roz ták.

A né pi em lé ke zet, a po pu lá ris iro da lom – be le ért ve an nak szó be li és írott for má it – nem 
a for ra da lom ide o ló gu sa it, ér tel mi sé gipo li ti kus ve ze tő it őriz te meg, ha nem a ro man ti kus 
lá za dót, a ro mán sza bad csa pat ok ve ze tő jét, Avram Iancut. A „he gyek her ce ge” a ti zen ki len
ce dik szá zad vé ge óta az er dé lyi ro mán né pi em lé ke zet da lok ban, me sék ben, el be szé lé sek-
ben meg je le nő egyik leg fon to sabb alak ja. A mi ti kus ele me ket és et ni kai szte re o tí pi á kat 
egya ránt tar tal ma zó tör té net a jó ro má nok nak a rossz ma gyar ura ik el le ni har cá ról szól. A 
té ma szép iro dal mi fel dol go zá sai a nem ze ti egy sé gért és/vagy a szo ci á lis igaz sá gos sá gért 
foly ta tott harc hő sét al kot ták meg. Avram Iancu az er dé lyi ro mán na ci o na liz mus leg főbb 
szim bó lu ma, aki vál to zó je len tő ség gel ugyan, de az egye sült or szág nem ze ti pan te on já ban 
is he lyet ka pott. A két vi lág há bo rú kö zöt ti Ro mán Ki rály ság po li ti kai szim bó lu mai kö zött 
1848 nem a for ra dal mat je len tet te, ha nem a nem zet és az or szág egy sé gét, il let ve ab ban 
Er dély he lyét, és ezt a for ra da lom hő sei kö zül egye dül ün ne pelt Avram Iancu ál tal je le ní tet
ték meg. 1922ben az I. Fer di nánd Gyulafehérváron tör tént meg ko ro ná zá sa kor föl ál lí tott 
nem ze ti pan teonban a ro mán nem ze ti moz ga lom és fegy ve res fel sza ba dí tó harc ve ze tő je
ként ka pott helyet. A Bu ka rest ben 1938ban épí tett Ro mán Athenaeum pan te on já ban, amely 
a ha vas al föl di és mold vai for ra da lom nak nem ál lít em lé ket, 1848-at és Er délyt egy szer re 
kép vi se li Av ram Iancu.

A kom mu niz mus el ső éve i ben szám űz ték Avram Iancut – de ál ta lá ban az er dé lyi for ra
dal mat is – a rend szert le gi ti má ló tör té ne lem ből. Át tö rést e te kin tet ben 1968 ho zott, ami kor 
Balázsfalván nagy nem ze ti ün ne pet ren dez tek az 1848ban ott tar tott nép gyű lés száz húsz 
éves év for du ló ján. Avram Iancut 1974 után az új nem ze ti kur zus hoz ta vissza a hő sök pan
te on já ba, s ez út tal nem csak a rend szer ide o ló gi á já nak na ci o na liz mu sát kel lett meg je le ní te
nie, ha nem egy misz ti kus ma gyar és ál ta lá ban ide gen el le nes sé get is. Őt áb rá zo ló mo nu
men tá lis szob ro kat el ső sor ban az er dé lyi vá ros ok ban emel tek, és sza kít va az elő ző év ti ze
dek in ter na ci o na lis ta, et ni kai kér dé se ket il le tő en tü rel mes ha gyo má nyá val, el len sé ges 
ér zel mek éb resz té sé re és meg fo gal ma zá sá ra hasz nál ták. Köny vek, mo nog rá fi ák je len tek 
meg ró la, töb bek kö zött azé a Stefan Pascué is, aki a rend szer leg főbb tör té nész ide o ló gu sa 
és az ugya ner re a kor szak ra jel lem ző „dákománia” ki ta lá ló ja is volt. Az Avram Iancu
kultusznak a po li ti kai rend szer vál tás sal nem lett vé ge, sőt! – kü lö nö sen Er dély ben – új erő
re ka pott. Ko lozs vá ri szék hellyel Avram Iancu Tár sa sá got ala pí tot tak, és ő lett az er dé lyi 
bá zi sú ro mán na ci o na lis ta pár tok dis kur zu sá nak leg főbb szim bó lu ma. Kez de mé nye zé sük re 
Ko lozs vár egyik im po záns te ré re gro tesz kül ha tal mas Avram Iancuszobrot ál lí tot tak. 
Lucian Boia sze rint Avram Iancu alak ja so ha nem volt olyan fon tos a ro mán po li ti ka szá má
ra, mint a ki lenc ve nes évek ben, a ro mán–ma gyar po li ti kai és szim bo li kus konf lik tus esz kö-
ze ként (Boia 1997: 278). Fon tos azon ban ezen a pon ton meg je gyez nünk, hogy 1998ban a 
for ra da lom száz öt ven éves év for du ló ját csu pán az er dé lyi ro mán na ci o na lis ta pár tok és szer ve ze-
tek hoz ták Avram Iancuval össze füg gés be. Az ál la mi ün nep ség nem ke zel te ki emelt mó don 
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39 Az egy ség ide o ló gia alap hang ját 1848 meg íté lé sé ben is Bodea ad ta meg (Bodea 1967).

Avram Iancu em lé ke ze tét, nyil ván nem akart azo no sul ni az zal a ma gyar el le nes ség gel, ami 
e szim bó lum je len té sé hez hoz zá ta padt.

A tör té ne lem po li ti kai instrumentalizációja szá má ra az előb bi től va ló ban gyö ke re sen 
kü lön bö ző le he tő sé gek rej le nek a ha vas al föl di pol gá ri de mok ra ti kus for ra da lom ban, amely
nek csúcs pont ja az Islazon össze hí vott nép gyű lés, il let ve az ott el fo ga dott prog ram volt. A 
for ra dal mi kor mány al kot mány ter ve ze te hu szon két pont ban fog lal ta össze azo kat az alap ve-
tő jo go kat és kö ve te lé se ket – a po li ti kai jog egyen lő ség től az or szág füg get len sé gén, fe le lős 
kor má nyon, saj tó sza bad sá gon, a bo já ri cí mek el tör lé sén, a job bágy fel sza ba dí tá son át a ci gá-
nyok fel sza ba dí tá sá ig és az iz ra e li ták el is me ré sé ig –, ame lye ket ak kor egy mo dern, de mok-
ra ti kus, nyu gateu ró pai tí pu sú or szág alap el ve i nek gon dol tak. A for ra da lom rö vid idő alatt 
a kül ső el len ség – orosz és ot to mán –, va la mint a bel ső szo ci á lis el len té tek ál do za tá ul esett. 
Azok az esz mék azon ban, ame lyek ra di ká lis és utó pi kus for má ban fo gal ma zód tak meg a 
for ra da lom do ku men tu ma i ban, to vább él tek a ro mán po li ti kai gon dol ko dás ban. A ha vas al-
föl di for ra da lom ve ze tői Nyu gatEu róp ában, el ső sor ban Fran ci a or szág ban ta nult fi a tal 
arisz tok ra ták vol tak, töb ben kö zü lük fran cia sza bad kő mű ves pá ho lyok tag jai, ami egész 
moz gal muk kul tu rá lispo li ti kai irá nyult sá gát meg ha tá roz ta. Ide ál juk egy li be rá lis alap el ve
ken nyug vó, füg get len, Nyu gat-ori en tált mo dern ál lam volt, és el uta sí tot ták mind azt, amit 
Ha vas al föld ab ban a kor ban je len tett: a fe u da liz must, az ot to mán és orosz füg gő sé get és a 
kul tu rá lis ér te lem ben vett orientalizmust. A nyu ga to so dás, a koz mo po li tiz mus és a mo der-
ni zá ció esz méi – eb ben az ér te lem ben 1848 örök sé ge – je len vol tak ugyan a ro mán szel le mi 
elit dis kur zu sá ban, de so ha nem vál hat tak egy ér tel mű en do mi náns sá, ami ként a de mok ra ti
kus for ra da lom nak sem ala kult ki po li ti kai mi to ló gi á ja sem a for ra dal mat kö ve tő év ti ze dek
ben – ami kor az egy ko ri for ra dalm árok kö zül töb ben is be fo lyá sos po li ti ku sok let tek –, sem 
az 1918 utá ni Ro mán Ki rály ság ban – ami kor az ön ma gát az előb bi el le né ben iden ti fi ká ló 
na ci o na lis ta dis kur zus vált mind in kább meg ha tá ro zó vá.

Ro má ni á ban az 1848-as ha vas al föl di for ra dal mat a kom mu nis ta ál la mi ide o ló gia emel te 
a nem zet leg fon to sabb tra dí ci ói kö zé. A kom mu niz mus el ső, koz mo po li ta és osz tály har cos 
kor sza ka tet te a for ra da lom ve zé ré vé Nicolae Bălcescut. Bălcescu mai fo gal mak kal él ve 
bal ol da li gon dol ko dó, ple be jus, a szo ci á lis for ra da lom hí ve volt, po li ti kai te kin tet ben pe dig 
az ál ta lá nos vá lasz tó jog be ve ze té sé nek, a ci gá nyok és az iz ra e li ta hi tű ek fel sza ba dí tá sá nak 
hí ve. Ko rai ha lá la mi att nem volt al kal ma meg köt ni azo kat a po li ti kai komp ro misszu mo kat, 
ame lye ket ké sőbb po li ti kai funk ci ók ba ju tott kor tár sai meg kö töt tek. A ro mán tör té ne lem és 
tör té net tu do mány kri ti kai elem ző je, Lucian Boia sze rint töb bek kö zött ez tet te al kal mas sá 
alak ját a kom mu nis ta mi ti zá lás ra (Boia 1997: 27). Az öt ve nes évek ben Bălcescu re gé nyek, 
drá mák fő hő se, az el ső szá mú tör té nel mi hős, a leg na gyobb ér té kű pénz, a száz le jes il luszt
rá ci ó ja és is ko lák név adó ja volt Ro má nia min den vá ros ában. Leg főbb ér de mei kö zé tar to
zott a ma gyar for ra da lom ve ze tő i vel va ló meg bé ké lés, ami egy ben a kor vá la sza volt az 
er dé lyi for ra da lom ro mán–ma gyar konf lik tu sa i ra is: nem be szél ni ró luk, il let ve azt hang sú
lyoz ni, hogy túl le het lép ni eze ken az el len té te ken. A nem ze ti hő sök po li ti kai konjunktúráját 
jól szem lél te ti az a mód, aho gyan már a nyolc va nas évek ben is, majd 1989 után vég képp 
meg fe led kez tek Bălcescuról. Az utób bi évek ben csak az er dé lyi ma gya rok tesz nek egyegy 
tisz te let kört a Bălcescuszob rok nál.

1848 meg íté lé sé ben Ro má ni á ban a het ve nes évek ben kö vet ke zett be for du lat, ami kor 
ké pét, a ro mán tör té ne lem sok más je les ese mé nyé vel együtt, a nem ze ti egy ség mi to ló gi á já ba 
in teg rál ták.39 Azt ál lí tot ták, hogy a ro mán or szá gok ban le zaj lott for ra dal mak vég ső cél ja a nem
zet ál lam ban va ló egye sü lés volt, eb ben az ér te lem ben nem is for ra dal mak ról, ha nem egyet len 
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40 22, 1998. ja nu ár 1–7.

for ra da lom há rom hely szí né ről be szél tek. Ho lott – hang sú lyoz zák ma a kri ti kus ro mán tör té né
szek – a há rom or szág ban másmás szán dé kok és szem pont ok mű köd tek. Er dély ben a nem ze ti 
cé lok vol tak a leg fon to sab bak, az er dé lyi ro má nok nem zet ként va ló el is me ré sé ért és au to nó mi á-
já ért folyt a harc – Lucian Boia sze rint ek kor még nem az egy nem zet ál la mért –, Ha vas al föld ön 
pe dig po li ti kai és szo ci á lis kér dé sek, az or szág mo der ni zá ci ó ja áll tak az elő tér ben.

Ro má ni á ban 1848 nem tar to zik a nem ze ti tör té ne lem leg fon to sabb re fe ren ci ái kö zé. Nin-
csen és a ko ráb bi po li ti kai rend sze rek ben sem volt olyan nem ze ti ün nep, amely a ro má ni ai 
1848-as for ra da lom nak ál lí ta na em lé ket. A száz öt ven éves év for du ló okán még is meg fo gal-
ma zó dott az a szán dék, hogy új ra gon dol ják a negy ven nyol cas tra dí ci ót, il let ve an nak a mai 
ro mán po li ti kai rend szer hez és tár sa da lom hoz va ló vi szo nyát. 1998 ja nu ár já ban a de mok ra-
ti kus ér tel mi sé gi köz vé le mény ve ze tő lap já ban, a bu ka res ti 22-ben egy tör té nész tol lá ból 
je lent meg írás, amely az 1848as for ra da lom nak és az azt elő ké szí tő de mok ra ti kus moz ga
lom nak a ro mán nem zet po li ti kai és ide o ló gi ai meg al ko tá sá ban be töl tött sze re pét hang sú
lyoz ta. A cikk szer ző je az zal ér velt, hogy most, ami kor a ro mán po li ti kai ve ze tés is mét az 
or szág eu ró pai in teg rá ci ó ját sür ge ti, ah hoz a ha gyo mány hoz kell vissza nyúl nia, amely 
Ro má nia tör té nel mé ben egye dül kép vi se li az eu ró pai szel le mi sé get, amely a nyu ga to so dás 
egyet len tör té nel mi mo dell je.40 A szer ző azt ja va sol ta, hogy az em lé ke zést egy újon nan 
be ve ze ten dő nem ze ti ün nep hez, a feb ru ár 24ei „tri ko lór nap já hoz” kös sék. 1848ban ugya
nis ezen a na pon tűz ték ki elő ször a ro mán nem ze ti zász lót a pá ri zsi for ra da lom köz pont já
ul szol gá ló Hôtel de Villeen. Ezen túl az egész év so rán em lék mű ve ket, szob ro kat, em lék
táb lá kat kel le ne ál lí ta ni, mert ezek ál tal le het meg ho no sí ta ni és is mert té ten ni az új tör té ne
ti ha gyo mányt. A prog ram adó cikk ugya nak kor föl so rol ja azo kat a tör té nel mi dá tu mo kat és 
ese mé nye ket, ame lyek re em lé kez ni kel le ne. Ki eme li jú ni us 11–15ét, amely na po kon 
1848ban, Ha vas al föld ön az egyet len iga zi, mo dern ér te lem ben vett pol gá ride mok ra ti kus 
for ra da lom zaj lott a ro mán tör té ne lem ben. Ugya nak kor az er dé lyi for ra da lom elő tér be ál lí
tá sát a rá va ló em lé ke zés min den ko ri na ci o na lis ta fel hang jai mi att el uta sít ja.

Né hány hét tel ké sőbb kor mány ren de let szü le tett 1998 ju bi le u mi év vé nyil vá ní tá sá ról, 
ugya nak kor feb ru ár 24ét a Tri ko lór Nap já vá nyil vá ní tot ták, és 1848 ün nep lé sé re szó lí tot ták 
föl a ro mán tár sa dal mat. A fel hí vás ra azon ban majd hogy nem sen ki sem re a gált. Már ci us ban 
még föl lán golt egy vi ta ar ról, hogy a há rom ro mán or szág ban kü lön bö ző mó don és idő pont
ban le zaj lott for ra dal mak kö zül me lyik mél tó leg in kább az ün nep lés re. A köz vet len előz mé
nyek hez ké pest azon ban vá rat la nul má jus 15re és az er dé lyi Balázsfalvára he lyez ték a 
köz pon ti ál la mi ün nep sé get. Ez zel mint egy je lez ve, hogy a ro mán 1848 esz méi kö zül a 
leg in kább Er dély ben ki fe je zés re ju tott nem ze ti gon do la tot te kin ti a mai po li ti kai rend szer 
ak tu á lis üze net nek. Balázsfalva az egyik leg je len tő sebb ro mán nem ze ti em lék hely Er dély
ben, 1848 vo nat ko zá sá ban az tet te je len tős sé, hogy hely szí ne volt an nak a ro mán nem zet
gyű lés nek, amely az er dé lyi ro má nok nem zet ként va ló el is me ré sét kér te, va la mint eh hez 
mér ten jo go kat, és ahol a ha gyo mány sze rint el hang zott az utó kor ál tal gyak ran hasz nált 
jel szó: „Egye sül ni aka runk az ha zá val!” volt. (Vremsăneunimcuţara!)A meg em lé ke zés 
szer ve ző je a kor mány és az el nö ki hi va tal, rang ját a leg ma ga sabb ál la mi és egy há zi ve ze tők 
rész vé te le (az or to dox és gö rög ka to li kus egy ház ré szé ről egya ránt) ad ta meg. A mé dia tu dó
sí tott az ese mény ről, anél kül azon ban, hogy an nak kü lö nö sebb je len tő sé get tu laj do ní tott 
vol na. Az ál lam el nök be szé dé ben 1848 je len tő sé gét a nem ze ti egy ség re és pol gá ri sza bad
ság ra épí tő új ko ri Ro má nia meg te rem té sé ben látta. Be szé de után nép ze nei mű sor kö vet ke
zett, amely kü lö nö sebb ün ne pi ko re og rá fia nél kül az er dé lyi ro má nok kul tu rá lis egy sé gét és 
ha gyo má nya it volt hi vat va fel mu tat ni.
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41 Ştirea,1998. már ci us 16. és 18.
42 Ştirea,1998. már ci us 16., AdevăruldeCluj, 1998. már ci us 16., JurnalulNaţional, 1998. már ci us 16., Ade-

vărul, 1998. már ci us 16.
43 Ştirea,1998. már ci us 13., a Ro mán Nem ze ti Egy ség párt (PUNR) nyi lat ko za ta.
44 Cuvîntulliber,1998. már ci us 13–15.
45 A nem ze ti ide o ló gia kö zép pont já ban az ál la mi ság kér dé se áll, a historizálás, a nem ze ti tör té ne lem is el ső

sor ban a szlo vák ál lam tör té ne ti le gi ti mi tá sát hi va tott meg te rem te ni. A szlo vák nem zet ál lam tör té ne ti előz mé nye i
ként pe dig a kö zép ko ri Nagymorva Bi ro da lom ra, az 1939 és 1945 kö zött fen nállt, Jozef Tiso ál tal ve ze tett szlo vák 
ál lam ra, va la mint az ép pen ez el len szer ve ző dő fel sza ba dí tá si moz ga lom ra, a Szlo vák Nem ze ti Fel ke lés re szok tak 
hi vat koz ni.

A ro mán mé di á ban 1848 gon do la ta el ső sor ban az er dé lyi ma gya rok már ci us 15ei ün nep
sé ge i ről szó ló tu dó sí tá sok ban, azok kom men tár ja i ban volt je len. Csu pán a cik kek szá ma és 
ter je del me is mu tat ja: a ro mán mé dia csak re a gált 1848-ra, és nem a sa ját nem ze ti tra dí ci ók 
meg te rem té sé re tö re ke dett. Ro má ni á ban – po li ti ká ban és mé di á ban egya ránt – 1990 óta tart 
a vi ta ar ról, van-e jo guk a ro má ni ai ma gya rok nak ar ra, hogy meg ün ne pel jék egy má sik or szág 
nem ze ti ün ne pét. A vá lasz szin te egy ön te tű en: nem. Eh hez ké pest je len tett lé nye ges vál to zást 
az, hogy az 1996os kor mány vál tást kö ve tő en Ro má nia mi nisz ter el nö ke már ci us 15én, 
ün ne pük al kal má val kö szön töt te az or szág ma gyar la kó it. Egy év vel ké sőbb a köz tár sa sá gi 
el nök tet te ugya nezt. Az ő üd vöz le té nek cím zett je azon ban nem a ma gyar et ni kum hoz tar to
zó ro mán ál lam pol gár ok, ha nem a Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke és az ál ta la kép vi selt ma gyar 
nem zet vol tak, ami az er dé lyi ma gya rok kö ré ben am bi va lens re ak ci ót vál tott ki: Csík sze re-
dá ban meg él je nez ték a le ve let, a saj tó azon ban föl há bo ro dás sal fo gad ta.

A tu dó sí tá sok ki emel ték a ma gyar nem ze ti szim bó lu mok hasz ná la tát az ün nep sé ge ken, 
ami ér tel me zé sük sze rint a ma gyar la kos ság ha tár re ví zi ós szán dé kát és a ro mán ál lam irán-
ti lo ja li tá suk hi á nyát mu tat ja.41 A meg em lé ke zé se ket szer ve ző RMDSZve ze tő ket be szé de
ik ben el hang zott ra di ká lis po li ti kai kö ve te lé se ik mi att a ro mán és ma gyar la kos ság kö zöt ti 
konf lik tu sok szí tá sá val vá dol ták.42 Az ak tu á lis el len té tek sú lyos sá gá nak bi zo nyí té ká ul a 
ma gyar for ra da lom több tíz ezer (a meg kö ze lí té sek negy ven ezer és két száz ezer kö zött 
mo zog tak) ro mán ál do za tá ra hi vat koz tak, ami mi att már ci us 15. az er dé lyi ro má no kat nem 
a győz tes pol gá ri esz mék re, ha nem a nem ze ti el nyo más ra em lé kez te ti.43

…a 12. pont meg va ló sí tá sa, Er dély nek Ma gya ror szág gal va ló egye sí té se el sza ba dí tot ta a 
ro mán el le nes ter rort, fal vak el pusz tí tá sá val, ro má nok tízezreinek már tír rá vá lá sá val járt.44

Ilyen és eh hez ha son ló le írá so kat el ső sor ban az er dé lyi vá ros ok ban meg je le nő he lyi 
la pok ban le he tett ol vas ni, és ugyan csak ott a na ci o na lis ta pár tok szó no ka i tól le he tett hal la ni; 
de az érv, a hi vat ko zás me ta fo ri kus át té te le ken ke resz tül a nem na ci o na lis ta mé di á ban is 
je len volt. 1848 em lé ke ze té hez az er dé lyi ro má nok szá má ra hoz zá ta padt a már ci u si 12. pont 
– ál ta la meg ne vez he tő, tör té nel mi leg alá tá maszt ha tó, és mind ezek ál tal fenn tart ha tó az a 
kol lek tív fé le lem, amellyel Er dély el vesz té sé nek le he tő sé gé re gon dol nak.

Szlo vá kia: a nem ün ne pelt for ra da lom

1848 a szlo vák tör té ne ti em lé ke zet szá má ra el ső sor ban nem a pol gá ri for ra dal mat je len ti, 
ha nem a nem ze ti meg új ho dás moz gal má hoz kö tő dik – azon be lül is a szlo vák na ci o na liz
mus kul túr hé ro sza, Ľudovit Štúr alak ja ha tá roz za meg. Raj ta kí vül nin csen nem ze ti hős a 
szlo vák pan te on ban, aki ki fe je zet ten 1848hoz kö tőd nék és nin csen, so ha nem is volt nem
ze ti ün nep sem, amely 1848 em lé ke ze tét idéz né (Bútorová és Bú to ra 1998). 1848 nem tar
to zik a szlo vák nem ze ti mi to ló gia leg fon to sabb szim bó lu mai kö zé.45 Ál ta lá no san el fo ga
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46 Ľudovit Štúr meg ha tá ro zó mű ve, a DasSlawenthumunddieWeltderZukunft szlo vá kul elő ször 1993ban 
je lent meg Slovanstvo a svet buducnosti cím mel (Bratislava: Slovak Institute for International Studies).

dott nak lát szik az a szem lé let, mi sze rint a szlo vá kok 1848-át a ma gya rok kal szem be ni nem-
ze ti el len ál lás ha tá roz ta meg. Az ér ve lés lé nye ge pe dig az, hogy a ma gyar for ra da lom ve ze tői, 
elő de ik hez ha son ló an, nem tud tak túl lép ni nem ze ti prog ram juk szűk lá tó kö rén, és a szo ci á lis 
jo gok egy ré szét, va la mint a nem ze ti el is me rést meg ta gad ták a szlo vá kok tól. En nek föl is me-
ré se a szlo vák eli tet a csá szár ol da lá ra ál lí tot ta, és ilyen mó don a for ra da lom el len sé gé vé tet te. 
A nem zet ál lam esz méje fe lől néz ve azon ban – vall ja a tör té né szek és a szlo vák elit nagy ré sze 
– ért he tő és prog resszív ha tá sú volt ez a dön tés. 1848at ép pen ezért el ső sor ban a szlo vák 
ál lam meg te rem té se fe lé ve ze tő nem zet épí té si fo lya mat ré szé nek te kin tik. Leg fon to sabb 
mo men tu ma az 1848. má jus 10-én Liptószentmiklóson el fo ga dott nem ze ti prog ram, amely 
önál ló nem zet gyű lést, ará nyos or szág gyű lé si kép vi se le tet, a szlo vák nyelv hi va ta los sá té te lét 
a szlo vák la kos sá gú te rü le te ken és anya nyel vű is ko lá kat kö ve telt. A me mo ran du mot a ma gyar 
for ra dal mi kor mány nem is mer te el, meg fo gal ma zói – Ľudovit Štúr, Jozef Miloslav Hurban és 
Michal Miloslav Hodža – el len el fo ga tó pa ran csot ad tak ki, ami elől ők előbb Csehországba, 
majd pe dig Bécs be me ne kül tek, ahol meg ala kí tot ták a Szlo vák Nem ze ti Ta ná csot. A Ta nács 
szlo vák ön kén te sek ből szer ve zett csa pa to kat (ame lyek két íz ben tá mad tak a ma gyar hon véd
ség el len), a szlo vá ko kat ál ta lá nos fel ke lés re buz dí tot ta, és Szlo vá kia Ma gya ror szág tól va ló 
el sza ka dá sát tűz te ki cé lul. A Szlo vák Nem ze ti Ta nács a nem ze ti fel sza ba dí tás ér de ké ben a 
konf ron tá ció po li ti ká ját, sőt a fegy ve res har cot vá lasz tot ta Ma gya ror szág gal szem ben, ami re 
az utób bi ugyan csak erő sza kos meg tor lás sal vá la szolt.

1848 ol va sa tát alap ve tő en meg ha tá roz za a Štúrmitológia, va gyis azt, és csak is azt le het 
gon dol ni a for ra da lom ról, ami Ľudovit Štúr élet mű vé ből ki ol vas ha tó – az pe dig a nyu ga ti 
tár sa dal mi és po li ti kai fej lő dé si mo dell, ben ne a pol gá ri for ra da lom el uta sí tá sa. A Štúr ne vé
vel fém jel zett na ci o na liz mus a herderi esz mék re tá masz kod va elő ször fo gal maz ta meg a 
szlo vák nem zet et ni kai és nyel vi egy sé gé nek gon do la tát. Ezt a meg kés ve ön tu da tá ra éb re dő 
szlo vák nem ze tet 1848-ban is, akár csak ko ráb ban a tör té ne lem fo lya mán, a ma gya rok ál tal 
do mi nált ál la mi ke re tek ben el nyom ták. Ez az ér tel me zés nem csak a szlo vák–ma gyar 
vi szony do mi náns rep re zen tá ci ó ját ha tá roz ta meg, ha nem nagy mér ték ben azt is, aho gyan a 
szlo vák nem zet tör té nel mé ről ge ne rá ci ó kon ke resz tül gon dol koz tak.46

Van azon ban egy má sik ér tel me zé se és ér té ke lé se is 1848 je len té sé nek a szlo vák tör té ne
lem ben, amely úgy íté li meg, hogy 1848 el sőd le ge sen a szlo vák tár sa da lom de mok ra ti kus 
ha gyo má nya i nak bi zo nyí té ka. Azt hang sú lyoz za, hogy a tör té ne lem fo lya mán a szlo vá kok 
elő ször mu tat tak föl de mok ra ti kus po li ti kai prog ra mot. Azt, hogy ezt fel ál doz ták a nem ze ti 
cé lok ér de ké ben, kü lön bö ző kép pen ér tel me zik. A mar xis ta tör té net írás, amely az elő ző év ti
ze dek ben a hi va ta los szem lé le tet is meg ha tá roz ta, a for ra da lom szo ci á lis vív má nya i ra és 
ha la dó jel le gé re he lyez te a hang súlyt, a nem ze ti el len té tet pe dig mind két fél hi bá já nak tu laj
do ní tot ta, de leg in kább el hall gat ta.

1848cal kap cso lat ban ra di ká li san új gon do la tok a rend szer vál tás kö rü li ér tel mi sé gi 
vi ták ban fo gal ma zód tak meg Szlo vá ki á ban, min de nek előtt a štúri örök ség új ra gon do lá sá
nak kon tex tu sá ban. Ladislav Kováč, a bár so nyos for ra da lom utá ni el ső kor mány kul tu rá lis 
és ok ta tás ügyi mi nisz te re pro vo ka tív cik ké ben Ľudovit Štúr sze re pét, a szlo vák múlt szem
lé let štúri örök sé get és a szlo vák nem zet esz mét for má ló ma gyar el le nes sé get bí rál ta. Sze rin
te ezek kö vet kez mé nye az, hogy a szlo vá kok nak nin csen vál lal ha tó tör té nel mük:

Meg fosz tot tak ben nün ket tör té nel münk től! At tól a tör té ne lem től, amely nek mi is al ko tói vol
tunk… A sze ren csét le nül romantizáló, szen vel gő nem ze ti fi lo zó fi á nak meg fe lelt az ezer éves 
el nyo más bé ní tó mí to szá nak a meg al ko tá sa, s en nek kö vet kez té ben a tör té ne lem el tor zí tá sa a 
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47 Peter Zajac sze rint a szlo vák tör té net írás hi bá ja, hogy a ma gyar el le nes szlo vák na ci o na liz must kép vi se lő 
Szlo vák Nem ze ti Ta nács sze re pét a Liptószentmiklóson el fo ga dott prog ram mal szem ben túl hang sú lyoz ta, ho lott a 
prog ram a szlo vá kok de mok ra ti kus tra dí ci ó já nak egyik el ső bi zo nyí té ka (Szép At ti la in ter jú ja Peter Zajaccal).

48 A ma gya rok po zso nyi már ci us 15ei ün ne pé ről két hír szá molt be a kor mány párt hoz kö zel ál ló Slovenska 
Republikában.

Nagymorva Bi ro da lom ról, Csák Má té ról, sőt a Kol lárfé le Szláv Óitáliáról szőtt ál mok kal (Ko
váč 1996: 530).

A vi tá hoz hoz zá szó ló Štefan Elias sze rint a szlo vák ér tel mi ség leg na gyobb hi bá ja 1848 
kap csán: fel ad ták an nak jo gát, hogy a for ra da lom a szlo vá kok for ra dal ma is volt. A for ra da-
lom mel lett szám sze rint biz to san több szlo vák har colt, mint el le ne. A ma gya rok utó lag 
ki sa já tí tot ták a for ra dal mat, pe dig az a szlo vák tör té ne lem nek is in teg ráns ré sze (Elias 1990: 
17–18). Ez az el len tét alig ha nem ál ta lá no sabb 1848 ol va sa ta i nál: a szlo vák és ma gyar kö zös 
tör té ne lem nek nin cse nek olyan idő sza kai, akár csak mo men tu mai is, ame lyek re mind két 
nem zet ma is vál lal ha tó po zi tív tra dí ci ó ként te kin te ne. Szlo vá kok és ma gya rok egya ránt 
sa ját nem ze ti mí to sza ik fog lyai, ami ből a ki út egy kö zös kö zépeu ró pai tör té ne lem le het ne 
– vall ja más szlo vák de mok ra ták kal együtt Ru dolf Chmel (Chmel 1992). Azok szá má ra, 
akik nem egy akár mi lyen nem zet ál lam, ha nem a de mok ra ti kus Szlo vá kia tör té nel mi előz
mé nye it ke re sik, en nek ha gyo má nya it kí ván ják meg te rem te ni, még fon tos le het 1848 szlo-
vák vo nat ko zá sa.

A száz öt ven éves év for du ló kö rü li csend azon ban azt mu tat ja, hogy e kö ré a fel is me rés 
kö ré még nem tu dott tá bor szer ve ződ ni a szlo vák elit kö re i ben. Szlo vá ki á ban 1998ban sem 
a po li ti ku so kat, sem a tá gabb ér te lem ben vett nyil vá nos sá got nem fog lal koz tat ta 1848. A 
száz öt ven éves év for du ló okán két kí sér let volt ar ra, hogy 1848-at in teg rál ják va la mi fé le 
ak tu á lis po li ti kai tra dí ci ó ba. 1998. au gusz tus 25én a Mečiar ál tal ve ze tett kor mány párt ok 
kez de mé nye zé sé re a par la ment meg em lé ke zett a Szlo vák Nem ze ti Ta nács ról, ar ról a szer ve
zet ről, amely 1849ben az ön kén te sek ből ál ló szlo vák sza bad csa pa to kat to bo roz ta a (ma gyar) 
for ra dal mi kor mány el len. A má sik ha gyo mány al ko tá si kí sér let az 1998. őszi vá lasz tá so kon 
győz tes Szlo vák De mok ra ti kus Ko a lí ci óé volt, amely nek ala pí tó ok ira tát Liptó szent mik ló son 
(Liptovský Mikuláš) ír ták alá, ott, ahol 1848. má jus 10én és 11én a szlo vák for ra dalm árok 
el fo gad ták a Szlo vák nem zet kö ve te lé sei cí mű nem ze ti de mok ra ti kus po li ti kai prog ra mot.47  
A po li ti kai ese ményt egy na gyon csen des meg em lé ke zés hez kö töt ték, amely vi szont – akár-
csak a par la men ti em lék be széd – vissz hang ta lan ma radt, a saj tó és a tör té nész szak ma nem 
kom men tál ta egyi ket sem. A ro má ni ai meg em lé ke zé sek kel össze ha son lít va azt lát juk, hogy 
Szlo vá ki á ban az 1848-as tra dí ció nem bi zo nyult hasz nál ha tó nak sem azok szá má ra, akik 
Szlo vá kia de mok ra ti kus és eu ró pai ha gyo má nya i nak fel mu ta tá sá ban vol tak ér de kel tek, sem 
azok szá má ra, akik nek a szlo vák–ma gyar el len tét po li ti kai re to ri ká juk alap pil lé re volt.

A szlo vák nyil vá nos ság nak a ma gya rok meg em lé ke zé se i hez va ló vi szo nyát szin tén a 
kö zöm bös ség, a té ma ig no rá lá sa ha tá roz ta meg.48 Míg Er dély ben a ro má nok szá má ra – 
nem csak a nem ze ti mi to ló gi á ban, ha nem a folk lór ban is – a ma gyar el len ség kép igen nagy 
mér ték ben 1848–49 em lé ke ze te kö rül szer ve ző dik, DélSzlovákiában en nek nin csen meg
fe le lő je. A 12. pont nem vo nat ko zott a szlo vá kok ál tal la kott te rü le tek re, mi vel azok mind ig 
Ma gyar or szág ré szét al kot ták; szlo vá kok és ma gya rok kö zött nem volt 1848–49ben az 
er dé lyi hez ha son lít ha tó fegy ve res konf lik tus. Az 1848hoz kö tő dő ma gyar el len ség kép hi á
nya te szi ezt a tör té nel mi ese ményt hasz nál ha tat lan ná a szlo vák na ci o na lis ták szám ra, akik 
egyéb ként 1998-ban Szlo vá ki á ban sok kal ma ga sabb és be fo lyá so sabb po zí ci ók ban vol tak, 
mint a ro mán na ci o na lis ták.
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Következtetések

1848-ról mind há rom or szág nyil vá nos sá gá ban, po li ti kai re to ri ká já ban és kö zé le té ben két fé le 
ér tel me zés ala kult ki: az egyik sze rint 1848 az or szág vagy a nem zet pol gá ri és de mok ra ti kus 
ha gyo má nya it, a mo der ni zá ci ót je len ti, a for ra da lom je len tő sé ge nem nem ze ti, ha nem uni ver
zá lis. A má sik sze rint 1848 je len tő sé gét a nem zet és a nem zet ál lam ki ala ku lá sá nak és meg erő
sí té sé nek fo lya ma tá ban be töl tött sze re pe ad ja. 1848 meg je le ní té sé ben a múlt rep re zen tá ci ó já
nak két fé le stra té gi á ja ér vé nye sül: az ál ta lá no sí tás, olyan tá gabb, ál ta lá no sabb kon tex tu sok 
ke re sé se, ame lyek hez va ló tar to zást a múlt meg fe le lő rep re zen tá ci ó já val le het iga zol ni. Ez a 
nor ma tív ke ret a ke leteu ró pai or szá gok szá má ra a ki lenc ve nes évek ben „Eu ró pa”. A má sik 
stra té gia a partikularizáció, esze rint a tör té ne lem a sa já tos sá gok ün nep lé se, cél ja az egyet len 
nem zet re jel lem ző múlt meg te rem té se, amely be fe lé homogenizál, ki fe lé pe dig a meg kü lön
böz te tést, a szom szé dos nem ze tek től va ló el ha tá ro ló dást szol gál ja. Azon két fé le mód kö zött, 
aho gyan a tör té ne lem ről be szél ni, a múlt hoz vi szo nyul ni le het, ál lan dó rivalizáció, odavissza  
ha tás ér vé nye sül. Sőt – ami ként azt kü lö nö sen az er dé lyi pél dán lát hat tuk – a két fé le szim bó
lum kész let je len té se oly kor egy más ra te vő dik: Eu ró pa ilyen kor ép pen a sa já tos sá gok vé del
mé re és meg erő sí té sé re hasz nált leg főbb hi vat ko zás és szim bó lum.

A két stra té gia ugya nak kor egy át fo góbb kul tu rá lis min tá nak a ré sze, amely hosszú ide je 
meg ha tá roz za a mar gi ná lis hely ze tű ke leteu ró pai nem ze tek rep re zen tá ci ó ját. Michael 
Herzfeld a gö rö gök ről ál la pí tot ta meg, hogy nem ze ti iden ti tá suk két pó lus kö rül szer ve ző
dik, ame lyek kö zül az egyik a klasszi kus gö rög kul tú rát ide a li zá ló nyu gateu ró pai tra dí ció, 
a má sik egy, a min den na pi gya kor lat hoz kö ze lebb ál ló bal ká ni és tö rök ha tá so kat őr ző ke le
ti kul tú ra (Herzfeld 1987). Hofer Ta más ki mu tat ta, hogy a ma gyar nem zet rep re zen tá ci ó já
ban a múlt szá zad óta ugyan csak két pár hu za mos, egy más sal el len tét ben ál ló tra dí ció ér vé
nye sült: egy nyu ga ti as, Nyu gat-Eu ró pá hoz iga zo dó és egy ke le ti es, a ro man ti kus sa já tos sá-
go kat ke re ső (Hofer 1991). Susan Gal a Bar tók ham va i nak 1988ban tör tént új ra te me té se 
kö rü li dis kur zu sok vizs gá la ta alap ján ál la pí tot ta meg, hogy Eu ró pa rep re zen tá ci ó já nak a 
po li ti kai rend szer vál tás re to ri ká já ban is mét kulcs sze rep ju tott, s hogy a nem ze ti-eu ró pai 
di cho tó mia vissza tért a ma gyar köz élet be (Gal 1991). Katherine Verdery a ro mán nem zet
kép alap já nál ugyan csak a Nyu gat–Ke let dichotómiát lát ja, amely re hosszú időn át két pár
hu za mos tör té nel mi ere det mí tosz is (a la tin és a dák ere de té) rá ra kó dott (Verdery 1991). 
Mint is me re tes, az orosz tár sa dal mi és po li ti kai gon dol ko dás ban is meg ha tá ro zó sze re pe 
volt a nyu ga to sok és a szla vo fi lek du a liz mu sá nak.

A múlt rep re zen tá ci ó já nak ha son ló sá gai el le né re a há rom or szág ban 1998ban egé szen 
kü lön bö ző je len tő sé get tu laj do ní tot tak 1848 em lé ke ze té nek. A for ra dal mi – eu ró pai vagy 
nem ze ti – tra dí ci ók ki ta lá lá sa el té rő el szánt ság gal tör tént, és még in kább kü lön bö ző tár sa
dal mi vissz han got vál tott ki. Ha son ló kép pen, a meg em lé ke zés mód ja és han gu la ta te kin te
té ben is sok volt a kü lönb ség, kü lö nös kép pen a ma gyar or szá gi és a ki sebb sé gi ma gyar 
meg em lé ke zé sek kö zött.

Ma gya ror szá gon és ál ta lá ban ma gyar nyelv te rü le ten a for ra da lom ról va ló meg em lé ke zés 
gaz dag ha gyo má nyok kal ren del ke ző nem ze ti ün nep pel kap cso ló dott össze. Már ci us 15e és 
az 1848-as for ra da lom a ma gyar nem ze ti iden ti tás szá má ra a vál to zó po li ti kai rend sze rek 
kö ze pet te is mind ig fon tos volt, és po zi tív je len tést hor do zott. 1998-ban a po li ti kai elit azt 
akar ta sugallni, hogy a sok faj ta meg pró bál ta tás után az or szág is mét jó úton van – a de mok
rá cia, az eu ró pai in teg rá ció és a jó lét irá nyá ba ha lad. En nek meg je le ní té sé re szí ve sen hasz-
nál ta 1848 em lé ke ze tét, ben ne lát va meg tes te sül ni – oly kor anak ro nisz ti kus mó don – az 
ál ta la fon tos nak vélt ér té ke ket. Ezt az üze ne tet az ün ne pi rí tus nak egy olyan sa já tos mód ja 
hor doz ta, amely előz mé nye i vel el len tét ben ke rül te a pá toszt és a po li ti kai mo bi li zá lást, min
de nek előtt a részt ve vők szó ra koz ta tá sá ra tö re ke dett, an nak ke re te it te rem tet te meg.
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49 Más kon tex tus ban ha son ló kö vet kez te tés re ju tott Spillman is (Spillman 1997).

Az er dé lyi és dél-szlo vá ki ai ki sebb sé gi ma gyar köz élet ben a ma gyar or szá gi nál is 
na gyobb je len tő sé get tu laj do ní tot tak a meg em lé ke zés nek. A saj tó sok kal na gyobb te ret biz
to sí tott a tör té ne ti té má jú írá sok nak, mint Ma gya ror szá gon. A ve gyes et ni ku mú te rü le te ken 
a nem ze ti ün nep csak úgy, mint ál ta lá ban a tör té ne ti em lé ke zet, az iden ti tás po li ti ka fon tos 
esz kö ze: a több sé gi nem zet től va ló el ha tá ro ló dást és az „összmagyarsághoz” mint kul tu rá lis 
és tör té nel mi kö zös ség hez va ló tar to zást je le ní tet te meg. A múlt a ma gyar ki sebb sé gek szá
má ra szim bo li kus tő két je lent az et ni kai több ség gel szem ben. A tör té nel met ez a meg kö ze
lí tés ko mollyá tet te, a meg em lé ke zé sek han gu la tát ép pen ezért a mél tó ság, a pá tosz, az 
emel ke dett ség ha tá roz ta meg.

A ha son ló ten den ci ák el le né re lát nunk kell az er dé lyi és dél-szlo vá ki ai ki sebb sé gi tör té ne lem-
po li ti ka kö zöt ti kü lönb sé ge ket is. Er dély ben ro má nok és ma gya rok meg em lé ke zé se it egy a ránt a 
má sik jo gos sá gá nak el vi ta tá sa, hő sök és mi ti kus el len ség ké pek har ca ha tá roz za meg. A múlt rep
re zen tá ci ó ját két egy más sal ver sen gő, de ez ál tal egy mást egy szer smind köl csö nö sen fel té te le ző 
nem ze ti mi to ló gia hoz za lét re. A szlo vák nyil vá nos ság azon ban a ma gya rok meg em lé ke zé se i ről 
nem vett tu do mást, és sa ját 1848-as ha gyo má nyok meg te rem té sét sem te kin tet te fon tos nak, 
va gyis 1848at mint egy át en ged te a ma gya rok nak. Ez a vi szo nyu lás, va la mint az el té rő po li ti kai 
tra dí ci ók az okai an nak, hogy Szlo vá ki á ban a ma gya rok meg em lé ke zé se i nek ki sebb a po li ti kai 
sú lya, cse ké lyebb az ün nep nem ze ti, és erő sebb a lo ká lis jel le ge.

Szlo vá ki á ban és Ro má ni á ban a várt nál sok kal ki sebb je len tő sé get tu laj do ní tot tak 1848 
em lé ke ze té nek. Ezek ben az or szá gok ban 1998-ban nem volt ün ne pel he tő, po li ti kai ér te lem
ben nem volt hasz nál ha tó 1848. Leg fő kép pen Szlo vá kia, ill. Ro má nia de mok ra ti kus tra dí
ció i nak iga zo lá sá ra bi zo nyult elég te len nek. En nek a leg ké zen fek vőbb ma gya rá za ta nyil ván 
az, hogy sem a ro mán, sem a szlo vák de mok ra ti kus for ra da lom nem volt elég je len tős 
ah hoz, hogy a mai mí tosz te rem tés szá má ra bő ven kí nál jon anya got. Más fe lől a de mok rá cia, 
a pol gá ro so dás he lyi tra dí ci ó i nak sem egyik, sem má sik or szág ban nem volt mind ez idá ig 
ün ne pe. Az, aho gyan az ál lam szo ci a liz mus ide jén fel fe dez ték és fel hasz nál ták a for ra dal mat 
(Ma gya ror szág gal el len tét ben), diszk re di tál ta 1848 ér té két. A ma gya rok egy ko ráb ban in téz
mé nye sült ha gyo mányt ér tel mez tek új ra, hasz nál tak fel más, ak tu á lis po li ti kai cé lok ra; ezért, 
füg get le nül at tól, hogy az új po li ti kai üze net re fo gé kony volte a tár sa da lom vagy nem, az 
ün nep lét re jö he tett. A ro mán elit tö rek vé se ar ra, hogy a de mok ra ti kus Ro má nia tra dí ci ó ját 
ta lál ja meg 1848-ban, pre ce den sek hi á nyá ban ne héz sé gek be üt kö zött, és vé gül is ku darc ba 
ful ladt. Egye dül Avram Iancu alak ja élt 1848hoz kap cso ló dó an olyan mé lyen a tár sa dal mi 
em lé ke zet ben, hogy ar ra hi vat koz ni, ala poz ni le he tett. A száz öt ven éves év for du ló vé gül a 
ro mán nem zet egy sé gé nek – ek ként is cse kély tár sa dal mi re zo nan ci át ki vál tó – ün ne pe lett. 
Szlo vá ki á ban a nyil vá nos ság mind két po li ti kai, ide o ló gi ai in dít ta tá sú tra dí ció te rem té si pró
bál ko zás sal szem ben kö zöm bös ma radt.

A szlo vák és a ro mán pél da a tör té ne lem po li ti ka instrumentalista ma gya rá za tá nak kor lá-
ta i ra hív ja fel a fi gyel met.49 A meg em lé ke zé sek re, a tra dí ci ók ki ta lá lá sá ra vo nat ko zó iro da-
lom nem fog lal ko zik ne ga tív pél dák kal, ha nem a már be vett, el fo ga dott tra dí ci ók ról bi zo-
nyít ja be azok konst ru ált vol tát. Ez zel – akar va, nem akar va – azt a be nyo mást kel ti, mint ha 
a tra dí ci ók ki ta lá lá sa egy sze rű vol na, mint ha az eli tek – po li ti kai ér de ke ik nek meg fe le lő en 
– bár mi lyen múl tat ki ta lál hat ná nak és hasz nál hat ná nak. A mi vizs gá la tunk olyan ese te ket is 
ér tel me zett, ami kor va la mi ről – a vá ra ko zá sok kal el len tét ben – nem em lé kez tek meg, il let ve 
a meg em lé ke zés re vo nat ko zó kez de mé nye zé sek tár sa dal mi vissz hang hi á nyá ban ku darc ba 
ful lad tak. Az 1848-as for ra dal mak száz öt ven éves év for du ló já nak pél dá ján az lát - 
szik, hogy a múlt nem ala kít ha tó vég te le nül a je len po li ti kai szán dé kai sze rint. A tör té nel 
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met az em be rek konst ru ál ják, de – Mar xot parafrazálva – nem ké nyükked vük sze rint te szik 
azt, ha nem a múlt ból örö költ kö rül mé nyek nek – his to ri og rá fi ai tra dí ci ók nak, a meg em lé ke
zés in téz mé nye sí tett rí tu sa i nak, mé lyen gyö ke re ző kul tu rá lis min ták nak – meg fe le lő en.
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