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Félelmek jegyében 
 

A lassan megkeseredő mézesheteknek vége. Az illúzióknak is. Ezt tudomásul kell venni. 

December végén engem is elragadott a testvériség bűvös varázsa. Pedig tudtam, hogy 

lesznek olyan román politikusok, akik az önzetlen magyarországi segítőkészséget és segítséget 

ügyes politikai fogásként értékelik. 

A reménykedés abból táplálkozhatott, hogy a Ceauşescu-féle „aranykor” éppen az emberi 

szolidaritás csíráit igyekezett a leggyorsabban eltiporni. Nem tudhattuk, hány olyan becsületes 

román van, aki vele egyenrangú embernek tekinti a magyart. 

Ma sem tudjuk. A szocialistának nevezett rendszer romjai alól hamar előbukkant az immár 

minden leplét levetett nácizmus. Azok a románok, akik ember voltuknak, humanizmusuknak, 

európaiságuknak eddig bizonyítékát adták, ma újra félhetnek maguk is. 

Marosvásárhelyen vér folyik. A botokkal, vasrudakkal felszerelt őrjöngő csürhét állítólag 

falvakból verbuválták.
1
 

A két világháború között a Vasgárda ifjúsága egy szervezett akció során Iaşi-ból kiindulva 

elárasztotta Erdélyt. Feldúlták, összetörték a zsidó tulajdonban levő üzleteket, tulajdonosaikat 

pedig úgy verhették, mint most a magyarokat Erdély szívében. Halottak akkor is voltak. 

Néhány év múlva, a háború elején, a legváltozatosabb módszerekkel kiirtották 

mindenekelőtt Moldva és Besszarábia csaknem teljes zsidóságát. 

Aki azt hiszi, hogy a gyűlölet számára a történelem változik, az finoman szólva téved. 

Senki számára nem lehet öröm, hogy Marosvásárhelyen a magyarok (bár mit tehettek volna 

mást?) végül visszaütöttek. És nem elsősorban azért, mert Erdély legtöbb vidékén ezt meg 

sem tehetik. Hanem mert mindenki számára egy kulturált, demokratikus emberi társadalom 

biztosíthat méltó emberi életet, nem a dorongok hatalmi egyensúlya. 

Beszédesen jellemzi a romániai helyzetet az a tény, hogy a rendőrség tétlenül nézte a 

történteket, a katonaság pedig csak akkor avatkozott be, amikor a magyarok erőfölénybe 

kerültek. 

Az egyik göteborgi újság „Marosvásárhely rendőrparancsnokának, Gambra ezredesnek” a 

nyilatkozatát idézi: a város központjában „több ezer magyar garázdálkodott”. Emberi jogokért 

és azok ellen tüntetőkről szó sincs az egész tudósításban. 

Az uszítók, a rágalmakat fülbe sugdosók és hangosan szétkiabálók nem mentek nyugdíjba. 

A román állambiztonság embereiről a „forradalom” óta nem sok szó esik. Akkor is inkább 

„terroristáknak” nevezték őket, mintsem szekusoknak. Bizonyosak lehetünk benne, hogy nem 

a hegyek között kell keresnünk őket, hanem az íróasztalok mellett. Egy részüket átvette a 

rendőrség, más részük civil pályára tért vissza. Tudok olyanról, aki új munkahelyéről az óta 

„hivatalos kiküldetésben” Nyugat-Németországba látogatott. 

A homogén román társadalom megteremtésére idomított, a Ceauşescu-rendszer 

legfontosabb támaszát képező, nemcsak a nemzetiségeket, de a román népet is rettegésben 

tartó tömeg felelősségre vonás nélkül felszívódott, eltűnt. 

Ez év januárjában a Göteborgi Magyar Egyesület elnöke névtelen telefon-fenyegetést 

kapott az egyesület által szervezett Erdély-kiállítás miatt. Öt nap múlva a svéd rendőrség 

kiüríti a kiállításnak otthont adó városi központi könyvtárat, mert egy ugyancsak névtelen 

telefonáló bejelentette: bombát helyezett el az épületben. 

Dániában az emberi jogok érvényesítését figyelő skandináv szervezet (Scandinavian Center 

for Monitoring Human Rights in Transsylvania) magyar aktivistái fenyegető telefonhívásokat 

                                                
1 Ez az írás a kormányzati szervek és az ortodox egyház által szervezett 1990. március 19-20-i marosvásárhelyi 

magyarellenes román pogrom alkalmából készült.  
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kapnak. Az általuk együttműködésre felhívott román szervezet még a válaszadással sem 

fárasztja magát. 

Működik ez. 

Semmi okunk feltételezni, hogy másutt másként lenne. 

Naivitás azt hinni, hogy mindezek mögött szekusok vannak csupán. A nácizmusnak 

nemcsak menedzserekre, de ideológusokra, aktivistákra és akcióképes hívekre is szüksége 

van. 

Nagy megkönnyebbülés lehet számukra, hogy a „forradalom” utáni Romániában 

tevékenységük nem korlátozott, és az állam nem akarja minden funkciójukat kisajátítani, mint 

azelőtt. 

A romániai magyarnak Ceauşescu idején elsősorban az államhatalmi szervektől kellett 

tartania. Ma a társadalmiasult gyilkolással, a pogrommal kell szembenéznie. 

Eddig csak jöttment senkiházi volt, betolakodó latens ellenség. Ma már – a Vatra 

Românească nevű neonáci szervezet hívei szerint – gané, kiűzendő szemét, akinek „vérét 

akarják inni”. 

A félelem konkrétabbá, a veszély fenyegetőbbé vált. 

Vajon a félelem hány változatát kell még megtapasztalják a romániai magyar kisebbség 

tagjai? 

Ha a mai, demokratikus álcát hordozó román vezetés idején vér folyik Erdélyben, vajon 

mit várhatunk a Maniu örökségét folytató Nemzeti Parasztpárt győzelme esetén? Kár lenne 

(sőt: hiba) idejétmúltnak tekinteni a háború végén lefejezett székelyek, agyonvert kalotaszegi 

és köröstárkányi, az elhurcolt és soha vissza nem térő gyaraki magyarok halálának történelmi 

tanulságát.
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A történelmi tanulság nem bosszúért kiált (mint gyűlölködő román értelmezésben), hanem 

támpontot ad lehetséges sorsunk számbavételéhez. 

Erdély után három és fél évet Magyarországon éltem. Az ellenzéki csoportok egyik 1987 

őszi közös találkozóján egy általam tisztességében nagyra becsült személyiség
3
 a közös kelet-

közép-európai érdekről beszélt, a mindnyájunk életét átformáló, mindenkinek egyformán 

jogot adó, egymáshoz közelítő közös demokráciáról. S kijelentette: nekünk, magyaroknak, 

küzdenünk kell a román demokráciáért, a román nép szabadságáért is. 

A magyar demokrácia akkor még szép álom volt csupán. (Ha jól megnézzük, még ma is 

az.) 

Egy nem szabad ország polgára vágyainak tárgyát az emberség és az egyetemes emberiség 

nevében megosztani kívánta mindenkivel. Az elnyomottak szövetségét kínálta, számításon 

kívül hagyva azt a lehetőséget, hogy a másik fél politikusai esetleg visszautasítják azt. 

Valóban megható volt, de nemcsak az. 

A kelet-közép-európai szövetség utópisztikus ideálja Petőfi világszabadságos indulatainak 

és az internacionalista nemzetekfölöttiségnek valamilyen elegyére épül. 

Nem a szövetség maga az utópisztikus, hanem az a tartalom, amivel a magyarországi 

elmék jó része megtölti azt, valamint annak az útnak a képzete, amin eljutni szándékoznak 

hozzá. 

Egyetlen reális pontja van: a közös érdek. Addig viszont, amíg ki-ki meg nem fogalmazta a 

maga érdekeit, a közös érdek elvont csillagközi fogalom csupán. A közös érdek eleve 

adottként tételezése elfeledteti azt a tényt, hogy az, ami közös, csak az egyes érdekek 

ütköztetése során nyerhet valóságos tartalmat és megfogalmazást. 

                                                
2 Az újonnan alakult Nemzeti Parasztpárt ezt az aggodalmat nem igazolta.  
3
 Mécs Imréről van szó. Az azóta eltelt évek folyamán politikai szerepvállalásai következtében az őt illető 

nagyrabecsülésem szétfoszlott. 
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Nem sokkal Magyarországról való kényszerű eljövetelünk előtt az ellenzék egy másik 

képviselőjével vitáztam.
4
 Nem értette, mi az, hogy magyar nemzeti érdek. Pedig a lényege 

egyszerű: a magyar nemzet érdeke az, hogy fennmaradjon, nyelvét és kultúráját a határokon 

kívülre rekedt részeiben is fenntarthassa (ez eddig közhely), valamint mindaz, ami ezt 

lehetővé teszi. Ez a „mindaz” az, amit nem lehet az egyetemes demokrácia kalapja alá venni, 

mert ez helyzetspecifikus, minden nemzet számára sajátos. Ez az, amit ütköztetni kellene, 

hogy méltányos megegyezésre lehessen jutni. A közös érdek közvetlen megjelenítése nem 

veszi figyelembe az egyeztetési szakasz kívánalmait, még ha elvben számol is azzal, hogy ez 

szükséges. Egy ilyen magatartás bármely lehetséges szövetségen belül csak hátrányos 

helyzetet eredményezhet. 

A nem egyenlő jogú tagországokból álló szövetségi államok szemünk előtt végbemenő 

bomlása bizonyítja: mind az együttműködés életképességének, mind a demokráciának 

alapvető feltétele a saját egyéniség és méltóság megőrzése, az, hogy a felek viszonya az 

egyenlők viszonya legyen. Ennek az igénynek a viselkedésben is meg kell nyilvánulnia. 

A magyar értelmiség jó része hajlamos érdekeinket a közös ügynek eleve alárendelni, a 

mások elvárásainak elébe menni, a mások velünk szembeni agresszív szándékait és 

viselkedését is „megérteni”. 

Ennek a magatartásnak a hagyománya nálunk legalább a XIX-XX. század fordulójáig 

visszavezethető, a kommunista rendszer viszont a „szocialista nemzetköziség” nevében az 

állampolitika szintjére emelte azt. Szelleme ma is él és hat. Jóhiszeműségünket gyakran a 

tények sem tudják megingatni. 

A Magyar Demokrata Fórum 1988. márciusi tanácskozásán, mely a kisebbségi kérdéssel 

foglalkozott, egy Erdélyből áttelepedett író hozzászólását az estére már elfáradt és jórészt nem 

is figyelő közönség az elnökség közreműködésével félbeszakította. Pedig ő minden 

hozzászóló közül a legfontosabb dolgokat mondta (volna) ki a romániai valóságról.
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Mit emlegeti annyit, hogy neonácizmus? – fanyalogtak egyesek. 

Fúj, ez valóban nagyon csúnya szó. 

De most itt van, a maga valóságosságában megmutatta arcát, dorongokkal és vasrudakkal 

adva nyomatékot az erdélyi magyarokkal szembeni ellenérzéseinek. 

Csakhogy akkor Magyarországon szinte mindenki úgy vélte, a nemzetiségi elnyomás az 

általános elnyomás függvénye, és mindenekelőtt Ceauşescu személyéhez kötődik. És 

elfogultnak, nacionalistának tartották azokat az áttelepült erdélyieket, akik ismerve a reális 

helyzetet, megpróbálták felhívni a figyelmet a valóságra és a romániai magyarokat fenyegető 

veszély méreteire. 

A (bár végül liberálisabb) diktatúrákban elnyomorodott, saját humanista hagyományaink 

álmaiba feledkezett, reálpolitikai latolgatásokba belegörcsölődött magyar agyak többsége nem 

tudta felfogni, hogy a román nácizmus egy nem friss keletű hagyományokra épült rendszer, 

amely annál mélyebb gyökereket eresztett, minél hosszabb ideig működött az uszító diktatúra. 

Nem vetek én magunkra követ, mindnyájunk nyomorúsága és szerencsétlensége ez. 

Eddig jobbára türelmes szavakkal, valamint kenyérrel dobáltunk vissza. 

                                                
4
 Solt Ottilia jött el hozzánk, emlékezetem szerint egy nappal a Svédországba való végleges távozásunk előtt, 

megkérdezvén, nem írjuk-e alá a Szabad Kezdeményezések Hálózatának alapító okmányát. Aláírtuk. Nem volt 

kedvünk elárulni neki, hogy mi már nem érezzük a magyarországi társadalomba tartozóknak magunkat. 
Legközelebb Tångagärdén, a stockholmi Magyar Ökumenikus Önképzőkör nyári táborán találkoztunk néhány 

év múlva. Ott tovább próbálkoztam – teljesen hiábavalóan – meggyőzni őt a nemzeti érdek valós létezéséről.  
5
 Nem neveztem őt meg, mert az író akkor ragaszkodott ahhoz, hogy az őt ért méltánytalan elbánás miatt a nevét 

töröljék a meghívottak, illetve jelenlevők listájáról. De most, a XXI. század második évtizedében, amikor az 

eredeti lábjegyzetet kiegészítem, immár alárulható, hogy az említett tanácskozáson Kocsis István drámaíró és 

történész előadását szakították félbe. 
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De tudomásul kell venni, hogy a gonoszság csak az erőt tiszteli (ami nem okvetlenül 

erőszakot vagy fegyvercsörtetést jelent), hogy a szép szavak, valamint a román politikusok 

hazugságai zsebrevágásának a korszaka már régen lezárandó.  

Így valóban segíthetjük a román demokráciát. 

Úgy tűnik, Magyarországon a nacionalizmus vádjától való félelem nagyobb, mint az a 

félelem, amely a romániai magyarok immár fizikai létét is közvetlenül fenyegető veszélyből 

származik. 

A kiszolgáltatottságunknak alájátszó lelki tehetetlenség a humanizmus elvont értékeivel 

megideologizálva sem lesz európai magatartássá. 

Térjünk már méltóságunkhoz. 

 

Göteborg, 1990. március 22. 

 

(Megjelent az Európai Idő 1990/33. számában) 


