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I. Tóth Zoltán (1911–1956)*

I. Tóth Zoltán a magyar történészek családjának azon alakja, akirQl soha nem mondtak 
rosszat, szerették életében, tisztelték halálában. 1956. október 25-én érte golyó, amikor 
– mint dékán – az egyetemi hallgatóság követeléseit akarta a Pártközpontban leadni, 
csakhogy az Országház elQtt tüntetQkre úgy támadtak rá tankok és lövészek, hogy az 
áldozatok számát száztól ezer fölé becsülik. A történész is forradalmunk mártírja lett. 
Ember és m_ értékét akkor láthatjuk igazán, ha kora összefüggéseibe próbáljuk elhelyez-
ni, pontosabban: a ma újra felfedezett – de nem átideologizált – multikulturalitás színes 
szövevényébe.

I. Tóth Zoltán Versecen született, a Bánságnak ama részén, ahol magyarok, románok, 
szerbek, németek élték a maguk életét, hol békében, hol ellenségeskedésben. (A csa-
lád elQnevét Tiszainokáról kapta, innen költöztek az Qsök a temesi Bánságba.) Szinte 
szimbolikus, hogy élete hivatását elQször a zenében kereste. Mesteri módon hegedült. A 
harmónia vonzásában a harmóniát kereste a történelemben is. Így kerülhette el a 20. szá-
zadi történetírás azon buktatóját, a megvallott vagy elfojtott bosszú vágyát valós és vélt 
sérelmekért. Igaz, nem sújtották közvetlenül a „faji” vagy osztályalapon kimért szegre-
gációs vagy likvidálási mechanizmusok, miközben ezek fenyegetQ jelenlétét mindvégig 
érezhette. Temesvárott a piaristáknál tanult, a kolozsvári egyetemen történelmet és föld-
rajzot hallgatott, de elvégezte a református teológiát, és aztán a szatmárnémeti református 
fQgimnázium tanáraként másfél évre Párizsba is eljutott. 1940-ben a kolozsvári Egyetemi 
Könyvtárban, majd az Erdélyi Tudományos Intézetben dolgozott, és elkezdhette életprog-
ramjának megvalósítását.

I. Tóth Zoltán „az újarcú ifjúság” képviselQjének vallotta magát. Az Erdélyi 
Fiataloknak nevezett csoportosulás lelkes tagja volt, mely csoportosulás célként vallotta 
a valóság megismerésére építhetQ jövQ kialakítását. P is bekapcsolódott a romániai ma-
gyar falukutató mozgalomba. Közéleti publicisztikájában nem kertelt, amikor mintegy 
húszévesen írta: „Mi nem ismerhetünk mást, mint minden képességünket latba vetni 
ama távoli vagy nem is nagyon távoli, de mindenesetre nemes cél érdekében, hogy a kis, 
kevert nép_ Erdély az általános emberiség tényleg még nagyon távoli testvériségének 
elQszobája lehessen.” Ennek a történelem nem kedvezett, de a tudományos élet feltételei 
már inkább. A politikának szüksége volt a múlt megjelenítésére, és ezen a téren a történeti 
valóság feltárását inkább elQsegítette, mintsem gátolta, persze elvárva a magyar kultúrfö-
lény hangsúlyozását. Ezt viszont gondosan kerülte I. Tóth Zoltán. Párizsban megtanulta 
nyugatról szemlélni történelmünket. ElsQ nagyobb munkáját arról írta, hogyan is látta a 
19. századi francia közvélemény az erdélyi románságot. Ez a m_ máig kéziratban ma-
radt, azt viszont már kiadhatta, hogy a magyar utazók milyen tapasztalatokra tettek szert 
Nyugat-Európában. Képalkotás, szövegépítkezés, jelenségek és képzetek genezise érde-
kelte. A 19. századi erdélyi román múltról szóló tanulmányok után, azt vizsgálta milyen 
nemzettudat jelenik meg a moldvai és havaselvi krónikairodalomban, majd középkori 
gestairodalmunk felé fordult figyelme, és ennek egyik eredménye Anonymus-elemzése. 
Közben elsQsorban az Erdélyi Udvari Kancellária addig feltáratlan iratanyagára alapozva 
elkészült doktori értekezése, élete fQm_ve Az erdélyi román nacionalizmus elsQ százada 
1697–1792, elQször 1946-ban látott napvilágot Budapesten, másodszor Csíkszeredán 
1998-ban, végül 2001-ben román fordításban is.
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Ez a m_ ma is élQ munka. Szívesen forgattuk és forgatjuk. Szempontjai, megállapítá-
sai elgondolkoztatnak. Sikerének a titka alighanem a m_ elméleti igényességében és az 
sematizmus-ellenességében rejlik. Ugyanakkor volt még valami politikai „pikantériája” 
is e m_nek, hiszen alapvetQen a görög katolikus egyház érdemeirQl szól, márpedig 1948-
ban felszámolták a görög katolikus egyházat, püspökeit börtönbe vetették; csak 1989 után 
támadt fel az üldözött egyház. Ennek köszönhetQ Az erdélyi román nacionalizmus elsQ 
százada cím_ m_ román fordításban való kiadása is.

Lucian Blaga, a román irodalom egyik klasszikusa fejtegette egykor, hogy ha a Bibliát 
vagy más szívünkhöz közel álló m_vet idegen nyelven is olvassuk, újabb szépségek 
villannak elQ a szövegbQl. És valóban, ha egy másik nyelven keresztül egy másik kul-
turális térbe lépünk, akkor a fordításban olyan mozzanatokra vetül fény, amelyek addig 
homályban maradtak. Kísérteties aktualitást nyerhet az is, amit hajlamosak lennénk már 
általánosan elfogadott igazságnak vagy csak egyszer_en közhelynek tekinteni. Ilyenek 
például az ElQszó kezdQ mondatai. „A történelem a valóság tudománya. A valóság isme-
rete nélkül illúzió minden, amit a múltról állítunk és ingatag a jövQ, amit nélküle építünk.” 
Itt, Magyarországon ez mintegy húsz-harminc éve még a szellemtörténet elleni reakció 
megnyilvánulásának tetszhetett, és valami lemondó legyintés gesztusát is kiválthatta, hi-
szen épült a jövQ és mindenki hirdette a valóságközpontúságot, miközben látni lehetett 
azt is, amint a felépítmény maga alá gy_ri az alépítményt, a világnézet az életet. I. Tóth 
Zoltán könyve ellenkönyv is volt. Hiszen egy idQre beteljesült az ElQszó – évszázadok 
tapasztalatainak felidézését záró – keser_ diagnózisába foglalt lehetQség: „Az elmúlt két 
évszázad közösségi érzése, az összetartozás tudata mindenek felett a nemzetiség. ElQdje 
a vallás volt, napjainkban pedig az osztály próbálja helyét elfoglalni.”

Mára az osztály megbukott, és olykor úgy t_nik, a múlt árnyainak kísértetjátéka a 
posztmodern epigonizmusban nem egyszer_en a nemzetiséget, hanem annak vészes és 
vészthozó torzulásait is elQtérbe állítja, a faj elkárhozására emlékeztetve. Mai figurák 
történelmi alakok köntösébe bújva úgy viselkednek, mintha QsidQk homályából bukkan-
nának elQ, miközben az agresszivitást kétes eredet_, hiteltelen, melodramatikus narra-
tívákkal párosítják. Az etnicitás átpolitizálásának újabb és újabb változatai és kísérletei 
bukkannak fel. Az 1945 utáni szóhasználat az etnicitás kifejezést nem kedvelte, mert a 
fajra és a faj-kultuszra emlékeztetett. I. Tóth Zoltán sem használta, bár élt az etnikum 
kifejezéssel, amikor a nemzeti öntudat kialakulásának periodizálásában az etnikumtól a 
nemzetig vezetQ fejlQdés során érvényesülQ tudatformák egymásutánját mutatta fel. Ezek 
a közösségi tudatformák: a népi ösztön, a népi öntudat és a nemzeti öntudat. Az egymás-
utániság egyidej_ség is. Hiszen ezek „nem egymást felváltó és egymást kizáró fokai a 
nemzetiségi fejlQdésnek”, hanem egymásra épülnek és állandó kölcsönhatásban együtt 
léteznek. „A népi ösztön a nemzetiségi öntudatban is ott lüktet és minden nemzetiségi 
jelenségnek legfQbb, legszilárdabb és legmeghatározóbb alapja marad. Minden rárétege-
zQdQ külsQ hatás sorsát ez dönti el; vagy ha a külsQ hatás túlságosan idegen tQle és túlsá-
gosan erQs, a nemzeti közösség egyéniségét veszedelembe sodorhatja. Ha a külsQ behatás 
termékeny csírákat helyez el a népi ösztönben és a népi öntudatban, akkor a nemzetiségi 
lét csodálatos kibontakozásának lehetünk tanúi.”

A jelen m_ben a megtermékenyítQ külsQ hatás az egyházi unió, a görög katolikus 
egyház kialakítása, amelynek intézményeiben született az a román értelmiség, mely a 
nemzeti ideológiát kialakította, és mint ma már Romániában is nyíltan hangsúlyozzák: 
ablakot nyitott Európára. I. Tóth Zoltán m_ve pedig a modern nacionalizmus elméletekre. 
Elbeszélése ma is aktualitással bír a primordialisták és a konstrukcionisták (vagy más szó-
val a képzelgQsök) vitájában, azokéban tehát, akik az egyik oldalon az etnicitást örök je-
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lenségnek vagy primordiális jelenségnek vélik, amelybQl aztán kialakul a modern nemzet, 
ezzel szemben a konstrukcionisták ezt a nemzetet képzelt és megkonstruált jelenségként 
írják le, általában azt vallva, hogy a nemzet azért képzelt közösség, mert tagjai személye-
sen nem ismerik egymást, de képzelt közösség, a nemzet részének tartják.

I. Tóth Zoltán a román falukutatás nagy teoretikusa, Dimitrie Gusti szemléletének 
egyes elemeivel élve adta a népi közösség meghatározását: „A társadalmi közösségek 
közül a nép testi (biológiai), lelki és környezeti (kozmológiai) tényezQk összessége. 
Ebben a közösségben minden egyénnek megvan a maga külön, többé-kevésbé kifejlQdött 
öntudata, de ezeknek az egyéni öntudatoknak tipikus vonásokban megjelenQ összessége 
inkább az öröklött múltra, a már beidegzett és megállapodott mederben hömpölygQ élet-
jelenségekre, a hagyományokra támaszkodik.” Ugyanakkor ott éltek a m_ megformálá-
sakor a szörny_ tapasztalatok: „A nacionalizmus közben fokról-fokra az embertelenség 
legszörny_bb elfajulásaira, az emberi méltóság legelvetendQbb kilengéseire vetemedett.”

Alighanem I. Tóth Zoltánt leny_gözte az az élmény, hogy egy nacionalizmus – a ro-
mán – születését a kezdetektQl tudta megragadni. „A magyar és a szász nemzetiségi ön-
tudat a középkor ködébQl t_nik elQ” – írta az ElQszóban, míg a román kialakulása szépen 
feltárul a forrásokban. A történeti táj viszont aláaknázott, a másikról alkotott kép akna: 
„A rendek ellenszenvének a románság iránt nem valamely alacsony nemzetiségi gy_lölet 
volt az oka, hanem könnyen érthetQ természetes idegenkedés egy náluk sokkal alacso-
nyabb m_veltség_ és amellett merQben más szellem_, megjelenés_, felépítés_, erkölcs_ 
bevándorolt néppel szemben. […] Az erdélyi tájkép a magyarság és a szászság m_ve 
volt, csak természetes, hogy sajátjának és elidegeníthetetlennek tekintette, megvédésére 
pedig alkatának erre legalkalmasabb jelenséget, a rendiséget minden erQvel latba vetette 
[…] Társadalmilag képtelenség lett volna a románságot negyedik nemzetté befogadni, 
ha meggondoljuk, hogy akkor még nagy tömegében alig megtelepedett, nagymértékben 
ingadozó, vad erkölcs_, megbízhatatlan, a magántulajdon iránt nagyon kevés érzékkel 
rendelkezQ, ingatag, megállapodottsággal alig rendelkezQ megvetett nép volt. Mind a ma-
gyarok, mind a szászok ilyeneknek ismerték Qket, és ha véleményüket bizonyos elfogult-
sággal is vádolhatjuk (ami megtámadott mivoltukban nem csodálható), kétségtelen, hogy 
a kép nagyrészt h_ és való, a kortársaknak a románokkal szembeni magatartása dolgában 
pedig döntQ jelentQség_.”

Ez is jól példázza, hogy erdélyi népek nagy nemzeti narratívái és mítoszai milyen sok 
vonatkozásban kizárják egymást, milyen nehéz a közös múltat úgy megjeleníteni, hogy 
egyben ne váltsunk ki ilyen vagy olyan elutasító reakciókat. Az idézet érzékelteti azt is, 
hogy a másikról alkotott kép – éppen annak negatív töltése és dramatizált jellege miatt – 
milyen mozgósító erQvel bírhat.

I. Tóth Zoltán könyvének központi alakja Inochentie Micu-Klein püspök, aki éppen 
ezzel a 17. századból is megörökölt ellenséges világgal fordult szembe. Az Q egyéni tör-
ténelme kollektív történelem, hiszen Q „álmodja meg legelQször a tömegénél fogva jelen-
tQs román népet, mint a többi országlakó néppel egyenjogú és egyigény_ külön politikai, 
vagy ha úgy tetszik nemzetiségi egységet”. Más szóval: „Legnagyobb érdeme, hogy az er-
délyi románságot, természetesen unitus [görög katolikus] formában egyetlen egységnek, 
mégpedig önálló cselekvésre igényt tartó, autonóm, öntörvény_ egységnek fogta fel.”

A román utószó valamiféle ellentmondást lát Klein értékelésében, amikor I. Tóth 
Zoltán a román püspök és a szász Nagyszeben városának konfliktusát értékeli. A román 
püspök ugyanis egy telket kapott ajándékba egy szász nQtQl, a magisztrátus viszont a 
Diploma Andreanumra hivatkozva megakadályozta a birtokbavételt, mire a válasz az lett: 
a románok Trajanus hódító leszármazottai, jogaikat a késQbbi bevándorlók nem korlátoz-
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hatják. Ez az eset: „A gyakorlati élet egy jelentéktelennek t_nQ mozzanata ilyenformán 
messzemenQ szellemtörténeti következményekkel járt.” Ugyanakkor azt is hangoztatta I. 
Tóth Zoltán, hogy Klein, „a nemzetiségi politikus nem meglepetésszer_en merül fel az 
idQk ködébQl”. Fellépését megalapozta a bécsi udvar és a román papság alkujának nem-
zeti egyenjogúságot ígérQ kitétele és a humanista dákó-román gondolat. Tegyük hozzá, 
ellentmondásosnak látszik az is, ahogy I. Tóth Zoltán kiemeli azt, hogy Klein a rendi 
natio fogalmát a népi nemzetfogalommal termékenyítette meg, és ehhez a forradalminak 
tetszQ mozzanathoz rögtön hozzáf_zte: „Klein fogalma az egységes erdélyi román nem-
zetiségrQl alapjában véve nem sok újat tartalmaz. Az ortodoxiában kifejezQdQ és a román 
etnikumban gyökerezQ primitív egységérzés, kihasítva a kelet-európai nagy ortodox inter-
nacionáléból a vallási unió által, Bécs érdeklQdése és pártfogása révén politikai tényezQvé 
növekedvén, a három erdélyi bevett politikai nemzet rendszeréhez, negyedik bevett nem-
zetként kívánna hozzásimulni. A magyarság és a szászság változatos társadalmi tagozódá-
sát mintaképül véve, a reménybeli rendi román nemzet népi alapon magáénak követeli a 
papság és a jogtalan hívQk serege mellett a jogilag magyar nemes román kiváltságosokat 
is. Ha Klein politikai reménységei teljesülnek, akkor Erdély egy rendi külsej_, de ortodox 
szellem_, tehát balkán-bizánci jelleg_ nemzettel szaporodott volna.”

Ellentmondás mindez? Darabokra hullott a történeti valóság? Nem, inkább a moza-
ikszer_ mozzanatok egységbe rendezése, a valóság összetettségének megragadása, a 
hosszú távú folyamatok és a sorsfordítónak tetszQ események egymásba illesztési kí-
sérlete, hagyomány és újszer_ség érzékeltetése, elméleti igény és a sematikus látásmód 
elhárításának érvényesítése. Hogy ezen szempontok érvényesítésekor hová helyezzük a 
hangsúlyt, ez minden történetírás dilemmájaként jelentkezik. A valóság összetettségének 
megjelenítése olykor ellentmondásosság benyomását keltheti, hacsak a történész nem 
dolgozik készen kapott sémákkal, melyekhez csak hozzáfüggeszti a maga jól kialakított 
adatszer_ségeit.

I. Tóth Zoltán tudatában volt annak, hogy m_ve nem arat osztatlan tetszést: „A való-
ságtartalom, melyhez eljutottam, nem felel meg sem a magyar, sem a román nacionalista 
történetírás megszokott eredményeinek.” Tudatosan, de nem tüntetQ módon vállalta a 
kétfrontos harcot. A román nacionalizmus szerinte „félreismert nacionalizmus”. A román 
nacionalisták ugyanis „közösségi eszményük igézete alatt a múltat mai igényeikhez kö-
tötték hozzá”, ellenfeleik pedig „saját önzQ nacionalizmusuk csábításainak engedtek”. Az 
eredmény: „Csekély kivétellel mindig a valóság lett eljárásuk áldozata.”

FelvetQdik a kérdés, hogy milyen is ez az I. Tóth Zoltán által igenelt és feltárt valóság. 
Olykor az az érzésünk, hogy ez a valóság normatív jelleg_, az értékeszményeknek megfe-
lelQ állapot, valami, ami mélyen igaz, és fölötte ott hullámzik a történelem, amelyet mégis 
mintha valami isteni kéz irányítana, és végül az emberi botorság fölött diadalmaskodik 
az értelem. Hiszen, mint a m_ elQszavában olvashatjuk: „Az együttélésnek kikerülhetet-
len parancsa a kutatót arra kötelezi, hogy a nemzetiséget ne csak önmagában, hanem a 
népek társadalmának együttesében vizsgálja meg. LevegQben lóg minden nemzetkutatás, 
mely nem a nemzetek társadalmában próbálja megérteni a nacionalizmusokat. A Duna-
medence kisnépeinek nacionalizmusai sokban egyeznek, sokban különböznek egymástól. 
De minél inkább közeledünk a mához, annál több a közös vonás bennük. Egyik idQsebb, 
másik fiatalabb, egyik hatalmasabb, másik gyengébb, de erejük különbözQsége aránylag 
oly csekély, hogy egyik sem követelheti a vezetQ szerepet a többi felett. A népek egyenjo-
gúsága ilyen együttesben parancsoló szükséglet, megsértése pusztító következményekben 
hull vissza valamennyi fejére. És mégis a gy_lölet, az elfogultság, az értetlenség sehol 
sem csap fel oly perzselQ lánggal, mint ezen a tájon, egyérdek_, egysorsú testvérnépek 
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közt. Nem elég ennek okát az ember eredendQ gonoszságában megjelölni, meg kell min-
dent tenni, amire emberi erQ képes, hogy a dunai népek végzetes nézeteltérése tisztázód-
jék. ElsQ és legfontosabb lépés nem a baráti nyilatkozatok testetlen és jövQtlen üressége, 
nem az Qszinte jóakarat felajánlása, hanem a tényekkel aló szembenézés, a valóság meg-
ismerése.”

Érezhetjük, láthatjuk, hogy kimondatlanul is szükségszer_ség és szabadság társításá-
nak igénye, vagy másként fogalmazva: predestináció és szabad akarat, vagy a kegyelem 
két formája: a szükséges és az elégséges kegyelem, netán üdvtörténet vagy elkárhozás 
nagy dilemmái járják át I. Tóth Zoltán azon vallomását, amely munkája céljáról szól. Ez 
a cél egyértelm_: az emberi vagy emberies együttélés. „A historikus kötelessége a múlt 
fejlQdését megmutatni, hogy az élet szerves egységben nQhessen bele a jövQbe. A dunatáji 
historikusnak nem lehet nagyobb és szentebb feladata, mint hogy felderítse végre a nem-
zetiségek jelen ágálása mögött megbújó valóságtartalmat, hogy végre tudjuk is egymás-
ról, kik vagyunk, ne csak színes és vétkes képzeletünk kísértései csábítsanak bennünket 
gonosz testvérharcra. Tudjuk meg végre igaz valóságában, kik vagyunk, honnan jöttünk, 
akkor talán jobban eltaláljuk, hogy hová és hogyan menjünk, hogy békés egyetértésben 
élhessünk együtt.”

Ezen sorok mögött nemcsak a történeti folyamatosság igénye és programja húzódik 
meg, nemcsak az a hit, hogy jobbak vagyunk, mint amilyeneknek látszunk, fQleg, ha 
megigazulunk, hanem ott bujkál Paul Valéry keser_ felismerése, miszerint a történelem 
az emberi agy kémiájának legveszélyesebb terméke. A valóságközpontúság pedig a mí-
tosz- és az utópia-kultusz elutasítása. A mítoszé, amely a Harmadik Birodalomban fél-
hivatalos valláspótló kultusszá emelkedett, és ez egész térségünkre átsugárzott; és ma is 
kísért, amikor a jelen pillanatemberei történelmi alakok reinkarnációjaként jelenítik meg 
magukat. Az utópiát pedig a kommunista jövQépítQ propaganda ígérte. Ezzel szemben 
fejtette ki I. Tóth Zoltán a maga valóságközpontú történelemfilozófiáját. De nemcsak 
ezzel szemben. Mert – mint Prohászka Lajos éppen 1946-ban Történet és kultúra cím_ 
számvetésében jelezte – „a történetfilozófia az utolsó ítélet várakozásában született meg.” 
I. Tóth Zoltán viszont ekkor már okkal érezhette, hogy bár a békeszerzQdésen innen, a 20. 
század nagy apokalipszisén viszont már túl vagyunk. És bár a kommunizmus lehetQsége 
egyre erQsebbnek t_nhetett, még élhetett benne és sokakban a meggyQzQdés, hogy lehet 
megváltó megismerés, és ennek módszere vagy mikéntje a történelmi realizmus, a már 
említett valóságközpontúság. A forrásokban feltárulkozó valóság a történetíró számára azt 
a földet jelentette, amelyet Anteus megérintett, és újból erQre kapott. Ebben segíthetett a 
Történelem „jelenkori” alakulása is, vagy legalábbis így érezhette. Hiszen mint I. Tóth 
Zoltán írta: „Csak napjainkban érkeztünk el oda, hogy Erdély története a három nép közös 
történetét jelentheti.”

Néhány év múlva osztályharcos és nacionalista frazeológia vált uralkodóvá, és mint 
lassan kiderült, éppen a fenti célok ellenében. Az ideológiai álruhát neki is fel kellett ölte-
ni. Nemet mondani annak, akit a Párt kiválasztott, nem lehetett. És Qt okkal választották 
ki, mert soha nem került a szélsQjobboldal vonzásába, demokratikus elkötelezettséget 
elnézték, meghaladható szakasznak tekintették. A Történettudományi Kar dékánjaként 
nagy felelQsség zúdult rá, de lehetQség nyílt arra, hogy a maga tudományos utóvédharcát 
vívhassa. Mindig a forrásokra épített. Ha szövegeibQl kivesszük a kötelezQ frázisokat, a 
nemzeti fejlQdés – a nemzetépítés jelenségének – megítélésében már olyan revizioniz-
musnak lehetünk tanúi, amely évtizedek múltán következett be.

A 18–19. századi érchegységi parasztmozgalmakról szóló 1951-es monográfiája úttörQ 
jelleg_. Az 1848–49-i magyar–román megbékélési törekvések elemzésével a sorsdöntQ 
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események fontosságára hívta fel a figyelmet. Akadémiai székfoglalója meghaladta az 
adott kor elméletalkotó szintjét. A társadalomszervezQdés, társadalmi rétegzQdés és et-
nikai megoszlás összefüggéseinek vizsgálatára hívta fel a figyelmet. Azt vizsgálta, hogy 
évszázados társadalmi és etnikai folyamatok, milyen meghatározó erQvel bírhatnak, más 
szóval a feudalizáció sajátosságai hogyan hatnak a polgárosodás jellegére és minQségére, 
éspedig az, hogy egyes népeknek volt, másoknak nem alakult ki olyan nemessége, amely-
nek jelentQs része a nemzeti törekvéseit felkarolhatta volna. A térben és idQben oly szer-
teágazónak t_nQ témák így rendezQdnek egységes program keretébe, miközben dolgozott 
a román nacionalizmus második évszázadának történetén is, amelybQl csak posztumusz 
jelenhetett meg, ami elkészült, akárcsak Nicolae B<lcescuról szóló m_ve, mely a ma új-
ra idQszer_ életrajzírás m_faját képviseli. Ennek az lehet a pikantériája, hogy közben a 
román történetírás a legsztálinistább – úgymond – antinacionalista mezt öltötte magára, 
hogy aztán 1956 után az osztálydemagógiát a nemzetivel váltsa fel, miközben sajátos fa-
sisztoid nacionálkommunista rendszer épült ki.

I. Tóth Zoltán románra fordított nagy m_vének utószóírója a m_ nem egy állításával vi-
tatkozik, majd így vonja meg a mérleget: „Érdekes olvasmány, csodálatosan dokumentált 
és hasznos, éppen a két történetírás közötti természetes dialógus számára; ez a két törté-
netírás pedig miután megtalálja a vita közös premisszáit, majd idQvel még eljut a közös 
értelmezésekhez.” A folyamat megindult, hála neki is. A szabadságharc mártírja m_vével 
legyQzte az idQt, ha el-elt_nQdünk dilemmáin és bizonyosságain, és értékeljük életének 
azon üzenetét, hogy nem lehet komoly történetírói kísérletezés mély erkölcsi elkötele-
zettség nélkül. Amikor sikerült kiharcolnia Szabad Györgynek, hogy szobrot emeljenek 
neki, akkor felfedte azt is, hogy a posztumusz ünnepelt történész „a Kossuth-díj elnyerése 
után bizalmasan megvallotta, hogy sikereibQl is lépcsQt kíván ácsolni a patriotizmus és a 
demokrácia Magyarországának felépítQi számára.”

* A dolgozat a K78051. sz. OTKA pályázat keretében készült.


