
A keresztút vándorai 
 

Vándorútra kél ma – újra és újra – sok erdélyi magyar. 

Van, aki felismerte: méltó emberi léte csak akkor lehetne, ha mindenkinek, s a közösségért 

– ha kellett (és kellett) – felemelte szavát. A román szeku pribékjei a torkára forrasztották azt. 

Van, aki felismerte: közösségi megváltás nincs, ki-ki csak a maga lelkét mentheti. 

Menekül a kígyószemű félelem, a hazárd kiszolgáltatottság, a sunyító önkény elől. Az 

embervoltát is kétségbevonó bozgor (hazátlan) gúnynév, a nyelvét is eltiporni szándékozó 

gyűlölet elől. A több munkáért rosszabbul fizetettség, az Ó-Romániába való kényszerű 

áttelepítés, a szolganép-lét elől. A mindenrendű nyomor elől. 

Mert maga akart maradni. Az egyszeri és megismételhetetlen. 

Ahogy sikerül, átkel a határon. Fülébe még ott rivall a hajdan magyar nagyváradi városháza 

tornyából óránként felharsanó recsegő trombitahang: Avram Iancunak, az 1848-as 

mócvezérnek diadalmas indulója. Lelkében még frissek a sebek, de él a remény: nem hazát, 

csak országot váltott, s ugyanaz az életvíz táplálja az egy nyelven beszélők örömét, bánatát. 

Még nem tudja, hogy magyarként, magyar földön románnak neveztetni fájóbb, mint túlnan 

a bozgorozás. Hogy az ő hibája, ha nem látja be: bár szükségodúban lakik, és családtagjai 

túszként otthon rekedtek, boldog lehet, mert talán nem kell félnie. 

Majd megtudja ezt. 

Azt is, hogy a magyar kommunisták jó része kommunista csupán, ő pedig csak magyar. S a 

kiszolgáltatottság továbbra is ura marad. 

Az új sebeket sokak igaz gesztusai enyhítik, de nem feledtetik. 

Van, aki már úgy érkezik: nem akar vödörből csöbörbe. 

Így hullnak szét Svédországtól Ausztráliáig és Kanadáig. Talán nem hazát, csak nyugalmas 

otthont keresve. A félelmeket végképp levetve. 

Mi eddig éltette, attól elszakítva, de a maga ura legalább. 

Otthagyott-e mindent, hogy szabadnak érezhesse magát? 

Magát hozta, mert másként nem lehet. Rejtve a félelem elkékült ujjnyomát, lelkében a 

megélt kényszerek szorításait, a fülében a megalázó trombitaharsogást. És az addig óvott, 

őrzött nyelvet, a szerelmetest, ami immár holtával utódaiban talán megszakad. 

De hozta magával az erdélyi dombok hajlatát, az utak porát, melyeken hajdanán haladt, s 

az otthagyott barátok utolsó tekintetét. A gyermekkori hajnalok illatát, s dalt, melynek igazi 

érvénye csakis otthon lehet, s a Margit-hídon csattogó magyar lobogókat. 

Otthagyta mindazt, amihez köze volt (vagy hitte csupán). 

Megkaphat mindent, amit ott nem lehetett, s otthagyott mindent, amit csak ott nyerhetett. 

Ez a magyar megváltás? 

 

Montreal, 1989. május 

 

 

(Megjelent a Nyugati Magyarság 1989. évi 5-6. számában.) 


