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Tisztemb l folyó kötelességem, hogy közgy lésünket els sorban az Egyesület m ködését meghatározó,
alapvet  kérdésekr l tájékoztassam. Az elvégzett munkáról és a teend kr l részletesen beszámolni ugyanis a

titkári jelentés feladata. Úgy gondolom, hogy az Egyesület tagságának sikeres újjászervezése után jelenleg a
kutatómunka kérdései a legid szer bbek, és ezért ezekr l kívánok szólni.

A közvetlenül hátunk mögött lév  id szak olyan fejleményekkel szolgált, amilyeneket 1989 végén a
kisebbségi sors gazdag tapasztalatai után sem vártunk. Indokolt tehát, hogy mindenekel tt azzal a kérdéssel
nézzünk szembe — reményeinket és vágyainkat józanul félretéve —, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület
újjászervezésében helyes úton indultunk-e el és nem kellene-e pályamódosításra gondolnunk.

Az újrakezdéskor világosan leszögeztük, hogy „tudományosságunk a jöv ben csak két lábra állítva lehet
korszer  és eredményes. Az egyik lába a magyar nemzetiségi tudományos szervezet, az Erdélyi Múzeum-
Egyesület, a másik viszont az állami fels oktatás kell legyen.” A magyar tannyelv  fels oktatás ügye 1989 óta
egy tapodtat sem mozdult el bbre, s t megoldásától ma — sajnos — messzebb vagyunk, mint két esztend vel
ezel tt. A magyar tudományosság felélesztésének minden gondja-baja tehát Egyesületünkre és néhány frissen
alakult nemzetiségi szervezetre hárult, de az ezek hordozásához szükséges anyagi és szakmai er források
nélkül.

Ilyen körülmények között 1990-ben, muzeális gy jteményeink és folyóirataink nélkül, a kutatás
újraindításához egyesületi szakosztályaink kínálták az egyetlen keretet. Tehát ezt a lehet séget kellett
megragadnunk. A szakosztályi felolvasóülésekkel a szóbeli nyilvánosságot teremtettük meg kutatóink számára,
és összefogtuk még létez  szaker inket. Ma már az eredmények nyomtatásban való közlése is biztosított, mert
mindegyik szakosztályunk újból rendelkezik saját id szaki kiadvánnyal. Az az elképzelésünk azonban, hogy
szakosztályaink az id sebb és fiatalabb szakembereink egészséges, közös m helyeivé alakuljanak, legalábbis
egyel re, nem valósult meg. A mai letargikus közhangulat és hajszolt életvitel, anyagias értékrend
kétségtelenül nem kedvez a kutatómunkának. De azt sem hallgathatjuk el, hogy az országosan általános
helyzeten kívül önmagunk is felel sök vagyunk a szakosztályi munka lanyhaságáért. Nem elég ugyanis, hogy
kiformált kutatóink középnemzedéke — tisztelet a kivételnek — megfutamodott, tehetséges fiataljaink serege
meg sem kíséreli az itthoni fels bb tanulmányokat és pályakezdést, de a maradó potenciális munkatársaink
körében is divattá lett, hogy energiáikat ne Erdélyben, hanem Magyarországon hasznosítsák. Az itthoni
erkölcsi és anyagi elismerés hiányával megmagyarázható ez a gyakorlat, de az erdélyi magyar tudományosság
jelenlegi helyzetében teljességgel elfogadhatatlan. Nem a magyarországi szakmai kapcsolatok építését
kifogásolom, mert ez szükséges és hasznos, hanem az egyéni célú vándormadárkodásnak azt a formáját,
amelyik a honi teend kt l von el er ket, amikor a talpra álláshoz itthon lenne szükség teljes emberekre,
minden szakértelemre és maradék energiára.

Amikor 1990-ben a kutatómunkát a szakosztályok keretében elindítottuk, jeleztük, hogy készen állnak
távlati terveink is, de azok csak az el feltételek megteremtésének ütemében válhatnak id szer ekké. Tisztában
voltunk ugyanis azzal, hogy a társadalmi egyesületek útján történ  tudományszervezés az elmúlt évszázad
megoldása, és ma már egymagában nem hozhat minden tekintetben kielégít  eredményeket. Korszer
tudománym velés pusztán önkéntes társadalmi munkával nemzetiségi vonatkozásban sem biztosítható. Ehhez
jól felszerelt kutatóintézetek, kiemelked en képzett, f állású szakemberek és megfelel  költségvetés is
nélkülözhetetlen. Mindezek el teremtésére azonban a kisebbségnek — legalábbis Kelet-Közép-Európában és
egyel re — saját társadalma áldozatkészségének felkeltésén és megszervezésén kívül más lehet sége nincsen.
Még jó ideig megbocsáthatatlan naivság volna ugyanis arra várni — ami egyébként mindenhol természetes
lenne —. hogy az erdélyi magyar tudományosság az állam m vel dési költségvetéséb l a magyar adófizet k
országos számarányának megfelel  összeggel részesüljön. Éppen ezért mi továbbra sem mondhatunk le a
múltból örökölt patriarchális szervezési formáról sem, mert ez alkotja az éltet  kapcsolatot tudományos
kutatásunk és az annak terheit vállaló társadalmunk között.

Az eltelt két esztend  ezt a fenti koncepciót mindenben igazolta, és ma már abban a helyzetben vagyunk,
hogy id szer  kérdésként foglalkozhatunk a tervünkbe vett magyarságtudományi kutatóintézet szervezésével.
Az els  lépés ebbe az irányba az Egyesület szilárd társadalmi alapjának megteremtése volt. Ez megtörtént. Ma
már sok ezer f s tagsággal, a magyar tudományos intézmények, szakmai szervezetek erkölcsi támogatásával a
hátunk mögött elkezdhetjük kutatóintézetünk anyagi és személyi feltételeinek kialakítását. Ma már saját
ingatlanunk van erre a célra, ahol fokozatosan kiépíthet k a kutatóintézet anyagi keretei. Ennek már a folyó
évben neki is látunk. Még az anyagiaknál is nehezebb kérdés azonban az intézet létesítésének személyi oldala,
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hiszen falakai — ha van pénz — gyorsan lehet emelni, de kutatók formálásához hosszú id , átgondolt program
következetes végrehajtása szükséges. Noha ösztöndíj-politikánkban kezdett l fogva számoltunk ezzel a
szükséglettel, az els  eredményeket még csak ezután várhatjuk.

Így tehát az intézet csak olyan ütemben valósulhat meg, ahogyan fiatal szakembereink korszer  kiképzése
el rehalad. Addig pedig nincs más megoldás, mint a többségében id s, adott kutatóállományt m ködtetni
virtuális intézetként. Köztudott ugyanis, hogy egy tudományos m helynek nem a közös épület, hanem a tagok
tervszer en folytatott közös munkája a legfontosabb kelléke. Ebb l a meggondolásból kiindulva már ebben az
évben határid re szóló megbízásokat adunk ki kutatási terveinkben szerepl  témákra, és minden eszközzel
támogatni fogjuk ezek kidolgozását. Így a tervszer  m helymunka minden halogatás nélkül, még a
kutatóintézet tényleges létrejötte el tt elkezd dhet.

A fentebb elmondottakra való tekintettel úgy vélem, hogy kutatásszervezésünkben két évvel ezel tt helyes
irányban indultunk el, lényeges módosításra ma sincs szükség, legfeljebb bizonyos hangsúlyok áthelyezésére.

A kutatómunka javításának lényeges feltétele az eredmények közzétételének fejlesztése. Az elmúlt
esztend ben ebben a vonatkozásban is jelent s lépést tettünk el re azzal, hogy kiadói tevékenységünk
fokozatos önállósításához sikerült külön helyiséget bérelnünk. Reméljük, hogy szerkeszt ségi viszonyaink
rendez dése jótékony hatással lesz szerz ink munkastílusára is. Közismert, hogy a kutatómunkára az
eredmények közzétételének szervesen reá kell épülnie. Javulás tehát mindkét területen csak a két tevékenység
összekapcsolása útján remélhet . Most már adott a lehet ség arra, hogy szerkeszt ink következetes, szívós
munkával fegyelmezetten dolgozó munkatársakat neveljenek és kiadványainkat mind társadalmi, mind pedig
formai tekintetben a magyar tudományosságban megkövetelt színvonalra emeljék. Felzárkózásunk kulcsa most
már szerkeszt ink és munkatársaink kezében van.

Bár a jelenlegi helyzettel egyáltalában nem lehetünk elégedettek, tagadhatatlan, hogy a szervezett magyar
tudományosság szakosztályaink és néhány más nemzetiségi egyesülés keretei között újra sarjadozik Erdélyben.
A tetszhalál évtizedei alatt azonban akkora változások zajlottak le helyzetünkben és egész életünkben, hogy
már most fel kell vetnünk a kérdést: mi legyen a helye és funkciója az újjászület  magyar tudományosságnak
mind a magyar tudomány egészén belül, mind pedig Románia m vel dési életében. Az ezekre adandó válasz
ugyanis meghatározó lesz tudományosságunk további fejl désére.

Ami a magyar tudományossággal való kapcsolatainkat illeti, abból kell kiindulnunk, hogy annak egysége
az els  világháborút lezáró békekötés után küls  beavatkozások nyomán felbomlott, hivatalos intézményeit az
új többségi nemzetek vették kizárólagos birtokukba, a nemzetiségi fiatal szakembereket az állami tudományos
intézményekb l lényegében kirekesztették. A kisebbségi magyar tudomány sorsa államonként eltér en alakult
ugyan, de mindenhol az elsorvasztás lett az osztályrésze. Az 1918-ban elindult folyamat 1989-ben, a
kommunista rendszer összeomlásakor már befejez dés el tt állott. A teljesen kivéreztetett erdélyi tudomány
önerejéb l ma már képtelen talpra állni, ez csak a magyar tudomány egészébe való visszakapcsolása révén
remélhet . A magyar tudomány egészét l elszigetelve, Románia tudományosságából pedig kizárva ugyanis
csak az elhalás vár reá. A reintegráció a kisebbségi tudománynak létérdeke, de a magyar tudomány egészének
is hasznot ígér. A gyakorlati teend  ezen a téren egyrészr l a kisebbség körében még létez  kutatói potenciál
hasznosítása, másrészr l új kutatógárda kiképzése.

Az el bbire, els sorban a humán tudományok területén, számtalan lehet ség kínálkozik; csupán a kutatási
terveket kell összehangolni. Nyelvünk, m vel désünk, történelmünk egysége 1918-ig bizonyos területeken
eleve lehetetlenné tenné a tudományos vizsgálódást, ha a magyar kutatás nem követhetné a mai
országhatárokon átnyúló szálakat. Ez az egymásra utaltság még a reáltudományokban is megfigyelhet , jóllehet
ezek nem etnikumhoz kötöttek. Senki el tt nem lehet vitás, hogy az erdélyi kutatók másoknál
eredményesebben elláthatják a magyar tudományosság itteni feladatait, hiszen helyi jártassággal, a román és a
szász eredmények ismeretével is rendelkeznek. A magyarságtudományok számára pedig Erdély valóságos
kincsesbánya, korábbi állapotok rezervátuma, mert a kisebbségi helyzet olykor archaikus viszonyokat
konzervált szinte napjainkig, s ezért nálunk „él ben” tanulmányozhatók Magyarországon már régen elt nt
jelenségek.

Minthogy az erdélyi magyar kutatás a magyar tudomány szerves kiegészít  része, feladata, legalábbis a
humán szakokban, els sorban a helyi, erdélyi vonatkozások feltárása és beépítése a magyar stúdiumokba is.
Ezt a feladatát ma is vállalja, de igazán jól majd azután láthatja el, ha a határokon túli és inneni kutatóink
szakképzettségének színvonala, átgondolt ösztöndíj-politikával, kiegyenlít dött. Tényleges integráció ugyanis
csak azonos szakmai színvonalú részek között valósulhat meg. Ezt követ , de nem kisebb fontosságú feladata
még az erdélyi kutatóknak — most már a reáliákat is ideértve — a magyar tudomány eredményeinek rendszeres
közvetítése a román kutatás, illetve a román eredmények továbbítása a magyar kutatás felé. Tehát annak a

vel dési hídnak az állandó építése, amelyr l hosszú id  óta annyit beszélünk, de amiért ténylegesen olyan
keveset teszünk.

Nem ilyen természetesen adott az erdélyi magyar tudomány helye és funkciója Románia tudományos
életében. A magát nemzeti államnak tekint  Nagyrománia ugyanis 1918 után nem adott funkciót a területévé
vált Erdélyben lév  nemzetiségi (magyar és szász) tudományos szervezeteknek, ténylegesen kirekesztette
azokat az ország tudományos életéb l. Érvényes ez a szász tudományra is, noha azt érthet  politikai
meggondolásokból hosszú id n át nem kezelte olyan nyílt ellenségességgel, mint a magyart. Jellemz , hogy az
Erdélyi Múzeum-Egyesületnek a román tudományossággal valódi munkakapcsolatai csak 1918 el tt voltak. Ez
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a nemzeti kizárólagosságra alapozott tudománypolitika a kommunista „nemzetköziség” idején sem változott. A
kutatóintézetekbe eleinte neveztek ugyan ki magyar és német származású humán kutatókat is, de nem abból a
célból, hogy a nemzetiségi szervezetek feloszlatása után ott folytassák azok sajátos tudományos feladatait.
Nemzetiség  tárgyú témák vagy feladatok önmagukért szóba sem jöhettek kutatásra, legfeljebb csak akkor, ha
valami román vonatkozásuk is volt. Ami a diktatúra idején az erdélyi közös múlt tanulmányozását és a
kiszolgáltatott helyzetben lév  nemzetiségi kutatók felhasználását illet en történt, alaposan kompromittálta a
román és a magyar szakmai együttm ködést a humán tudományok területén.

Ilyen el zmények után kell a feléledt magyar tudománynak megtalálnia a maga helyét és sajátos funkcióját
Románia tudományos életében. Ebben a tekintetben a legf bb nehézséget az okozza, hogy a román
tudományos életben még nem zajlott le az a tisztulási folyamat, ami nélkül pedig megújulást és el rehaladást
remélni sem lehet. Erre minden jel szerint még jó ideig várnunk kell, noha ennek a helyzetnek a legf bb
kárvallottja maga a román tudomány.

Mi a magunk részér l már 1990-ben tisztáztuk álláspontunkat, amikor kijelentettük: „Készek vagyunk
intézményes formában vagy egyénileg a legteljesebb együttm ködésre mindenkivel, aki egyenrangú félként
kezeli tudományosságunkat és igényt tart közrem ködésünkre. Úgy véljük, hogy a diszkrimináció megsz nése
esetén az a szellemi kapacitás, szakismeret, amellyel nemzetiségünk még ma is rendelkezik, gyümölcsöz en
hasznosítható lenne országunk tudományos életének, els sorban a humán tudományoknak annyira
halaszthatatlan korszer sítésében.” Nem rajtunk múlott, hogy ebben a tekintetben azóta sem történt semmi.

Aligha vitatható, hogy a fejlettebb magyarországi tudományos intézetekkel kapcsolatot tartó erdélyi magyar
kutatók a reáltudományok terén is hasznosan hozzájárulhatnának országunk tudományos kutatásához. Az
évszázados erdélyi együttélés, kölcsönös m vel dési hatások következtében azonban az irodalom, zene, népi
kultúra stb. tanulmányozásában is legalább ennyire el nyös lenne mindkét fél számára a magyar és a román
szakemberek egyenrangú együttm ködése. A történeti tudományok esetében pedig a román Erdély-kutatás
számára egyenesen életkérdés, hogy korábbi egyoldalúságával szakítva a magyar vonatkozásokban is
tájékozódjék és kamatoztassa azt az el nyét, amit a magyar és a román történetírásban egyaránt tájékozott
erdélyi magyar kutatók léte jelenthet a tudományos megismerésben. A magyar történelem mozgatóer inek,
intézményeinek, az erdélyi forrásanyagnak a kell  ismerete nélkül ugyanis a román történetírás nem húzható ki
abból a kátyúból, amelybe a nemzeti romantika juttatta.

Engedjék meg, hogy az erdélyi történelem régi forrásanyagára vonatkozó néhány statisztikai adattal
bizonyítsam fenti kijelentésemet. A Román Tudományos Akadémia könyvészete szerint (Cr ciun, Ioahim:
Repertoriul manuscriselor de cronici interne privind istoria României, sec. XV—XVIII. Bucure ti 1963)
országunknak az 1800-at megel  id kb l összesen 467 elbeszél  forrása ismeretes. Ebb l 54 Moldvára, 43
Havasalföldére, 370 pedig Erdélyre vonatkozik. A 370 erdélyi forrás nyelvileg így oszlik meg: 155 magyar,
104 német, 90 latin, 16 román, 5 pedig egyéb nyelv .

Még ennél is jobban kidomborodnak az erdélyi történetkutatás sajátos adottságai az országon belül, ha
Románia régi (1700 el tti) okleveles forrásainak provenienciájára és nyelvi megoszlására fordítjuk
figyelmünket. El re kell bocsátanom, hogy a legrégibb okleveleket Erdélyben latin, majd magyar és német
nyelven, a Kárpátokon túli országrészekben viszont el bb ószláv, majd román és görög nyelven írták. Damian
P. Bogdan becslése szerint (Din paleografia slavo-român . Introducere. Bucure ti 1956. I. 114, II. 10.)
Romániának a XIV—XVIII. századból kb. 7000 szláv nyelv  oklevélszövege maradt fenn. Ebben a
mennyiségben Erdély 11 darabbal szerepel. Az 1700 el tti román nyelv  iratok száma viszont legfeljebb
néhány százra tehet . Ezzel szemben Erdélyb l a XI. századtól kezd en a külön fejedelemség
megalakulásáig (1542-ig) legalább 30—35 000 latin nyelv  oklevél ismeretes. Ehhez járul 1700-ig
hozzávet leg újabb 150 000 szöveg. Ezeknek az utóbbiaknak megközelít leg az egyik fele már magyar
nyelven, a másik fele pedig latinul és németül íródott (Jakó—Manolescu: Scrierea latin  în evul mediu.
Bucure ti 1971. — U k: A latin írás története. Budapest 1987. 136—137.).

Ha mindezekhez hozzávesszük, hogy a román történészek között ma már alig akad olyan, aki ennek a
sajátos, de az ország egész írásos forrásanyagának kb 80%-át kitev  régi irattömegnek a tudományos
felhasználásához nélkülözhetetlen nyelvi és történeti ismeretekkel rendelkezik, bárki felmérheti, hogy a román
tudomány csak nyerhet azzal, ha az erdélyi forrásanyaggal kapcsolatos különleges gondjait megoszthatja az
országon belül dolgozó magyar szakemberekkel.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesületbe tömörült magyar tudományos er k készek kivenni részüket a romániai
tudományos kutatás feladataiból. Erre els sorban a sajátos erdélyi vonatkozású tematikákban mutatkozik nagy
szükség és komoly lehet ség. De a magyar és a román tudományosság közötti, kölcsönösen el nyös
együttm ködés útjának egyengetésével is hasznára lehetnek az el rehaladásnak. Az újjászervezett Erdélyi
Múzeum-Egyesület ezen az úton indult el három esztend vel ezel tt, és er sen reméli, hogy eljön az id ,
amikor többé nem egyedül fog haladni az Erdély-kutatásnak ezen az új útján, hanem az átalakult román
tudománnyal vállvetve munkálkodhat sz kebb hazája kutatási feladatainak megoldásán.

Végezetül hangot kívánok adni annak a meggy désemnek, hogy tudományos kutatásunk szempontjából
kedvez en alakulnak Egyesületünk kapcsolatai a többi belföldi magyar testvérszervezettel, miután mindenki
felismerte, hogy er ink vészes megfogyatkozása következtében összefogás nélkül semmire sem mehetünk.
Tudományos kutatásunk felélesztése akkora irdatlan feladat, melyb l minden új nemzetiségi szervezetnek

ven  jut teend , ha valóban a magyar tudomány felvirágoztatását tekinti feladatának. Változatlan
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meggy désünk ugyanis, hogy korszer  nemzetiségi tudománym velésnek nem a szervezetek egyesítése,
hanem a kutatómunka egyeztetése, tervszer  megszervezése az el feltétele. És a reánk nehezed , fokozódó
nyomás ezt — akár akarja valaki, akár nem — ki fogja kényszeríteni. Mindnyájunk felel sségérzetét l függ,
hogy mikor kerül erre sor. Kívánom, hogy ez minél el bb megtörténjék — mindannyiunk hasznára.


