
ti Bihar megye lehetõségeit, hogy jól megérdemelt pénzalapokhoz
jusson. Az újraelosztás önmagában nem oldja meg a gazdasági-tár-
sadalmi gondokat, mert csak az okozatra van hatással, az okra nem,
és ha emellett mindenféle arány betartása nélkül alkalmazzák,
egyenlõtlenséget okozva vele, még szerencsétlen módon el is bátor-
talanítja azokat, akik dolgoznak és befektetnek. A kormánynak más
po litikát kell találnia a hátrányos helyzetû vidékek ösztönzésére.”

Bár a közös elégedetlenségek leginkább gazdasági jellegûek, a
bürokrácia, a korrupció, az adóelvonások nagysága és sokasága, va-
lamint az, hogy nincs meg az akarat a közigazgatási és a politikai re-
form megvalósítására (Biharban három PSD-s képviselõ közül kettõ
bukaresti), pszichikai feszültségeket okoz, és frusztrációs reakciókat
vált ki. Ilyen körülmények között a nagyrészt gerjesztett és politikai
támaszt jelentõ nacionalizmus és magyarellenesség saját ellentétébe
csap át. A Vadim Tudorra leadott szavazatok vészjelzõ jelentõségûek.
Ha a fenti premisszákat elfogadjuk, máris adottak egy regionális
pártra való szavazás feltételei. És nemcsak akkor, ha nem kerülünk
be a NATO-ba, ahogy azt egyes spekulációkban fejtegetik, hanem an-
nál inkább, ha nem térünk át a valóságos reformra. Mert ha bent va-
gyunk a NATO-ban, Magyarország mellett, a magyaroktól való féle-
lem eltûnik, s marad az erdélyiek által jól ismert magyar modell
iránti csodálat (vezetõink nem kérdezik meg maguktól, vagy nem ér-
dekli õket, hogy miképp kapható Magyarországon a romániaival
szemben féláron ugyanaz az importcikk).

M o st tegyük fel a kérdést, hogy szükség van-e ilyen pártra. A vá-
lasz világos: nem lenne szükséges, ha valamelyik létezõ párt prog-
ramjában és megnyilatkozásaiban felvállalná a regionális igényeket.
Itt hangsúlyoznunk kell, hogy nemcsak az erdélyiek és a bánátiak
vannak ebben a helyzetben. Más vidékeken is jobb a gazdasági fejlõ-
dés ritmusa, és ott is ugyanilyen elégedetlenségekkel találkozunk.
Leginkább a liberális és a parasztpárttól vártam volna el, hogy ezek-
kel a kérdésekkel foglalkozzék. Bár a liberális képviselõk nagy része
erdélyi, Valeriu Stoica diskurzusa mégis olyan (igaz, szalonképe-
sebb) nacionalizmus felé fordult vissza, amilyet már Funar sem mû-
vel. Azt pedig nem tudjuk, hogy a PNÞCD létezik-e még egyáltalán.
Mivel a kormánypárt ragaszkodik a központosításhoz és a szocializ-
m ushoz, nem számíthatunk arra, hogy az általunk elvárt – nagyrészt
liberális – intézkedéseket meghozza. Akkor pedig nem marad más,
m int egy ilyen párt létrehozásának a lehetõsége. Megalapítani egy
kétségkívül tiszavirág-életû pártot sokkal értelmesebb dolog, mint
ráhagyni az eszmét egy ide-oda hajladozó mozgalomra, amelynek
kebelében szélsõséges reakciók is megszülethetnek.

És  k i  legyen ennek a pártnak az úttörõje? Sabin Gherman akar az
lenni. Õt azonban nevetségessé tették a televízióadásokban, a sajtó-
ban, az utcasarkokon. Még akik tisztelik elveit, azok is úgy gondol-
ják, nincs elég tekintélye. Ráadásul a nyilatkozatnak, amit közzétett,
s z eparatista íze van. Sabin Gherman nem a megfelelõ vezetõ egy
ilyen párt számára, amely semmi szín alatt nem lehet kizárólagosan
erdélyi, de erdélyinek kell lennie megfontoltságban és határozott-
ságban. A legtöbben, akik a különbözõ megyékbõl Sabin Gherman
mellé álltak, olyan pártokból jöttek, amelyek nem jutottak be a par-
lamentbe, akik valamilyen frusztrációt szenvedtek el pártjuk részé-
rõl (nem szerepeltek a listákon, nem kaptak köztisztviselõi álláso-
kat az elmúlt kormányzati rendszerben stb.). Legyen magyar?
Frunda György például? Nem hiszem, hogy az RMDSZ, amely regio-
nális párt, örülne egy másik, transzetnikus regionális párt megjele-
nésének. És az RMDSZ-nek való alárendelõdéstõl való félelmükben
a románok sem fogadnák el. Vezethetné közösen egy román, egy
m agyar és egy német, egyesülhetne a Moldvaiak Pártjával, a romá-
no k  elsõ regionális pártjával, de Simirad úr a PSD-vel és egy nagykö-
veti tisztséggel kokettál.

Úgy mondanám, hogy egyelõre csupán a feltételek léteznek,
maga a gondolat, Sabin Gherman sokak számára gyanús kapkodá-
sa és Adrian Nãstase félelme, amely riadóztatta az állam minden
 intézményét.
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Erdélyi párt?

Egy fiataloknak szervezett nyári iskolában Adrian Nãstase miniszter-
elnök, a kormányzópárt elnöke a zsenge résztvevõket néhány ha-
zánkra leselkedõ veszéllyel ismertette meg. Az egyik legnagyobb – va-
ló ságos merénylet az alkotmány és Románia integritása ellen – egy
erdélyi regionális párt, egy transzetnikus párt létrehozása lenne.
A  nevesítés során az immár rutinszerûen emlegetett Sabin Gherman
mellett megjelenik Gabriel Andreescu, Molnár Gusztáv, valamint a
Pro vincia Egyesület is – egy olyan egyesület, amely ugyan még nem
létezik, de amelynek létrehozásáról már volt szó. Gondolom, Nãstase
úr nagyon jól informált, és nem tévesztette össze az egyesületet a
Provincia folyóirattal vagy csoportosulással. Hozzászólásának hatá-
rozott hangja, amellyel országos vitát javasolt, illetve azt, hogy a bíró-
ság akadályozza meg a kezdeményezés kibontakozását, és – ezzel
egyidejûleg – az a határozottság, amellyel Sabin Gherman bejelen-
tette a küszöbön álló pártalapító kongresszust, mindössze szûk há-
rom napig számított csodának a média világában. A kommentárok
hangvétele most nem volt apokaliptikus. Maga a föderalizálás esz-
méje sem ijesztõ már, Sabin Ghermanra pedig kételkedve tekinte-
nek – sokan azt kérdik, nem magyar revizionista körök irányítják-e e
politikai mezõnyben, vagy hogy nem belsõ diverzió-e, a decentralizá-
lás eszméjének aláaknázása érdekében.

Mivel én magam is elképzelhetõnek tartottam egy erdélyi köz-
po ntú regionális párt megalakítását, és nevet is javasoltam neki – a
R egionális Szövetség Pártja nevet –, beszélnünk kell megalakulásá-
nak idõszerûségérõl. Már az elején le kell szögeznem, hogy Románia
még mindig központosított állam. A források elsõsorban a kormány-
hoz és az országos intézményekhez kerülnek. Ugyanitt hozzák a
döntéseket is. A privatizációt és a versenyt a politika és a szakszerve-
zetek gátolják, és egyes területeken, mint például a tanügyben, egye-
nesen ellenreformról beszélhetünk. Ami az erdélyieket illeti, õk elé-
gedetlenek a költségvetésbõl nekik juttatott résszel, amely fordított
arányban áll hozzájárulásukkal. Ilyenformán, bár érthetõ az orszá-
gos szolidaritás eszméje, nehéz elfogadni azt a leegyszerûsítõ módot,
ahogy az megvalósul – a kiegyenlítõdésig elvenni attól, aki dolgozik,
és odaadni annak, aki nem dolgozik. Olyan, mint Ceauºescu elkép-
zelése – az iparosításnak egyformának kell lennie az ország egész te-
rületén –, melyet lelkesen továbbvisznek a befektetésre szánt pénzek
elo sztásával, a szegényebbnek tartott vidékek szociális támogatásával
és a többi vidék ugrásra kész helyzetben való tartásával. Vagyis azok
kordában tartásával, akik rohanni szeretnének, akiknek megvan a
szükséges energiájuk, de akiknek zablát tesznek a szájába, és aztán
meghúzzák a gyeplõt. Mi más lehet, mint elégedetlen az a bihari, aki
például tudja, hogy a megyéjébõl egymilliárd lejt szednek össze ha-
vonta az egészségügy számára, gyermekeinek még sincs biztosítva az
ingyengyógyszer, és a kórházakat örökké a tönkremenés fenyegeti.
Ezt az elégedetlenséget fogalmazta meg Cornel Popa képviselõ a par-
lamentben: „Bár Bihar megye állandóan a 4.-5. helyen áll az állami
költségvetéshez való hozzájárulás szempontjából, a pénzeknek a tér-
ségbe való visszafordításakor olyan összeget kap, amely a közigazga-
tási -területi egységek hierarchiájában az utolsó helyek egyikére teszi.
Teljes mértékben megértjük a jövedelem-erõforrások újraelosztásá-
nak jogosultságát – ezt minden olyan országban alkalmazzák, ahol a
tartományok fejlõdési ritmusa nem egyforma –, viszont kifogásoljuk
azt a különbséget, amely a befizetések szintje és a visszaosztott költ-
ségalapok közt fennáll, s a helyet, amelyet Bihar megye – a kormány
döntése nyomán – a megyék költségvetési rangsorában elfoglal. Úgy
találjuk, hogy ez a különbség túlságosan nagy, drasztikusan csökken-
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Tisztelt
Miniszterelnök Úr !

Ön augusztus 25-én, a szociáldemokrata ifjúság Slãnic Moldova-i
nyári  egyetemén tartott elõadásában a Provincia Egyesületet is kitün-
tette figyelmével. Engedelmével idézzük beszédének e részletét:

„Sabin Gherman kezdeményezéseinek visszahatása nyomán a
transzszilvanizmus hívei kísérletet tettek az ilyen jellegû eszmék új-
bóli felélesztésére az erdélyi lakosság körében. Számos román nyel-
vû kiadványt (Transilvania Jurnal) használnak erre, egyesek két-
nyelvûek (a Provincia Egyesületet Sabin Gherman Pro Transilvania
Alapítványának alternatívájaként gondolták el), mások magyar nyel-
vûek (a kolozsvári Krónika)”.

M eg kell vallanunk Önnek, Miniszterelnök Úr, hogy érvelésének
felépítése, valamint az a perspektíva, amelybe a Provincia égisze
alatt  folytatott tevékenységet helyezi, a tanácstalanság érzését kelti
bennünk. Elsõsorban az lep meg, hogy az Ön beszédében, melyben
a hazai szociáldemokrácia modernizációs és európai eszmeiségével
azonosul, az összeesküvés-elméletek azon elemeivel találkozunk,
amelyeket általában politikai történelmünk egy egészen más korsza-
k ával szoktunk társítani. Úgy véljük, egyes, egymással csak alig ösz-
szefüggõ vagy egyáltalán kapcsolatban sem levõ publikációk és kez-
dem ényezések egymáshoz való társítása annak érdekében, hogy át-
fogó, összehangolt, felforgató jellegû akció benyomását keltse, nem
egyeztethetõ össze azokkal a lépésekkel, amelyekkel a romániai nyil-
vánosságban a világosság és a pontosság, általában a racionalitás ér-
tékeit kívánjuk meghonosítani.

Pontosabban: bár tényleg igaz, hogy a kétnyelvû – román–ma-
gyar – Provinciának és a Ko-
lozsváron megjelenõ magyar
nyelvû lapnak, a Krónikának
rész ben közös története van
(a Krónika napilap volt
olyan szíves, hogy egy kezdeti
idõszakban hordozója legyen
a Provincia magyar nyelvû
változatának, amelyet ezúton
is köszönünk neki), viszont
az  a kapcsolat, amelyet Ön a
Provincia és Sabin Gherman
kezdeményezései között fel-
tételez, nélkülöz minden va-
lóságalapot. Igaz, elképzelhe-
tõ, hogy akik kiadványunk
elemzésével foglalkoznak,
auto matikusan (minden
tény alap nélkül) Sabin
G herman regionális pártala-
pítási kísérletével kapcsolták össze azt a – lapunkban lefolytatott –
vi tát, amely egy transzetnikus párt romániai létrejöttének lehetõségé-
vel és szükségességével foglalkozott. Ami viszont a Transilvania
Jurnal l al  való társításunkat illeti, képtelenek vagyunk megérteni,
hogy mi lehetett az, ami – még ha csak felületi szinten is – kiváltotta.

Egy másik kétértelmûség az Ön beszédében az a – látszólag apró,
de véleményünk szerint nagyon érdekes – megjegyzés, amellyel a
Provincia Egyesületet megemlíti. A Provincia csoportosulás tavaly de-
cemberi találkozóján a szerkesztõbizottság jelen levõ tagjai valóban
elhatározták egy egyesület megalakítását, anélkül azonban, hogy az
alap ításhoz szükséges eljárást beindították volna, ezért az egyesület
nem létezik, és semmilyen tevékenységet nem folytat. Következés-
k éppen az Ön kifogásainak inkább a lap ellen kellett volna irányulni-
uk ,  mint a Provincia nevû egyesület ellen. Az Ön figyelme minden-
k éppen megtisztelõ ránk nézve, de nagyobb lett volna elégtételünk,
ha Ön pontosabban észleli szerény erõfeszítéseinket. Ebben az eset-
ben, meg vagyunk gyõzõdve, nem tévesztette volna össze lapunkat –
mely egyértelmûen a racionális és civilizált érvelés, a módszeres
szkepszis, a tudományos pontosság, a demokratikus értékek, min-
den erõszak elutasítása, az eszmék és attitûdök pluralizmusa, vala-
mint az ellentétes, de az elõbbi elveket tiszteletben tartó vélemé-
nyekkel szembeni tolerancia jegyében mûködik – egy olyan szószék-
k el, ahonnan harcos, „szubverzív” ideológiát terjesztenek.

Kérjük azonban, Miniszterelnök Úr, ne tekintse részünkrõl e kü-
lönbségtételeket arra irányuló kísérletnek, hogy visszalépjünk egy
olyan kérdéskör taglalásától, amelyet Ön tabunak tekint. A vita Er-
dély történelmi sajátosságairól, regionális identitásáról, az „erdélyi-
ek közös kulturális örökségérõl” – legyenek õk románok, magya-
rok, németek, szerbek, zsidók, romák, örmények vagy olaszok – vé-
leményünk szerint semmilyen módon nem sérti az alkotmány elsõ
cikkelyét.

Hasonlóképpen rendkívül meglep az az erkölcsi megbélyegzés,
amelyet Ön azok fölött lebegtet meg, akik veszik a bátorságot, hogy
„Románia közigazgatási-területi beosztásának anakronizmusáról”
beszéljenek, mégpedig a következõ három ok miatt:

szembesül (de akiket ugyanilyen mértékben foglalkoztatnak az or-
szág, a szomszédos államokban vagy a diaszpórában élõ román kö-
z ö sségek általános-román kérdései, valamint az európai térség ala-
kulásának problémái is).

Visszatérve a szociáldemokrata fiatalokhoz intézett felhívásához,
amelyben felszólította õket, „figyeljenek oda ezekre a dolgokra”, úgy
gondoljuk, pozitív gondolkodással kell viszonyulnunk mindehhez.
Ha Önnek – számunkra rendkívül megtisztelõ módon – úgy tûnik,
helyes, ha a szociáldemokrata ifjúság informálódik a Provincia tevé-
k enységérõl, akkor meghívjuk képviselõit, hogy közvetlenül a forrás-
nál tegyék azt. Vagyis nagy örömünkre szolgálna, ha rendelkezésükre
bocsáthatnánk folyóiratunk teljes gyûjteményét. Hasonlóképpen biz-
tosí tjuk Önt, hogy megvan bennünk minden intellektuális nyitottság
és k íváncsiság a velük való találkozáshoz, és nagy örömünkre szolgál-
na, ha tapasztalnánk, hogy osztoznak beállítottságunkban. Nem fo-
gunk habozni meghívni õket a lapunk hasábjain folyó vitákra vagy
az okra a nyilvános vitákra, amelyeket esetleg szervezünk, aminthogy
k ész ek vagyunk részt venni a szociáldemokrata ifjúság rendezvényein
is, hogy kifejtsük érveinket, és meghallgassuk ellenérveiket. Akár a
k övetkezõ Slãnic Moldova-i nyári egyetemen – miért ne?

Abban a reményben, hogy a fenti érvek és pontosítások hozzájá-
rulhatnak a mindannyiunk tevékenységét érintõ politikai és intellek-
tuális összefüggések tisztázásához, kérjük, Miniszterelnök Úr, fogadja
nagyrabecsülésünket.

A szerkesztõbizottság

Tiltakozás
Aggodalommal vesszük tudomásul, hogy az oktatásügyi mi-
niszter visszavonta több tankönyvnek, köztük annak a XII. osz-
tályos történelemtankönyvnek az engedélyezését, amelyet
Sorin Mitu történész vezetése alatt kolozsvári tanárok egy cso-
portja állított össze, és amely a Sigma Kiadónál jelent meg. Ezt
a tankönyvet két évvel ezelõtt egy – akkor „az alternatív tan-
könyvek botrányának” nevezett – kampány keretében heves
támadások érték politikusok, újságírók s mi több, a történész
szakma egyes tagjai részérõl. Más politikusok, újságírók és tör-
ténészek viszont tiltakoztak az ellen, hogy – mint mondták – a
román közvéleményt egy tankönyv „ördöginek nevezésével”
manipulálják.

Az idõközben megjelent szakelemzések nyilvánvalóvá tet-
ték a szóban forgó kampány politikai és ideológiai céljait, vala-
mint gazdasági és választási implikációit. Ezek mindenki elõtt
világosak, ha bárki komolyan felteszi magának a kérdést, hogy
mire is jó egy ilyen botrány, mikor a tankönyvpiacon még négy
vagy öt, ugyanezen program alapján kidolgozott és a szakmi-
nisztérium által jóváhagyott munka létezik.

A Sigma Kiadónál megjelent tankönyv, miután két egymást
követõ kiadásban átdolgozták és megtisztították mindazon
nyerseségektõl, amelyekkel vádolták, már nem vált ki vitát, sõt
s o kan már azok közül is ajánlják, akik annak idején ellene
nyilatkoztak. S mindezzel együtt a nemzeti oktatásügy minisz-
ter asszonya személyesen döntött az engedély megvonásáról,
azt követõen, hogy a minisztérium szakbizottsága szabad utat
adott az újramegjelenéshez.

Ilyen körülmények között a döntés súlyos konnotációkat
kap. Vajon természetes-e, hogy éppen a Nemzeti Oktatásügyi
Minisztérium, amelynek az lenne a feladata, hogy változtasson
valamit az uralkodó mentalitáson, hogy a vélemények plura-
lizmusát és az emberi toleranciát támogassa, nyújt példát arra
a cenzúrára, amelyet az adott idõben még a parlament is elke-
rült? Helyes-e, hogy egy olyan országban, mint a miénk, ahol
még Hitlert és Zelea-Codreanut sem tiltották be, a vélemény-
szabadságot éppen egy gimnáziumi tankönyv esetében szün-
tessék meg elõször? Vajon úgy gondolja Andronescu miniszter
asszony, hogy a múltról vallott nézetek közti különbségeket ad-
m inisztratív döntésekkel meg lehet szüntetni?

A Sigma Kiadónál megjelent XII-es történelemkönyv inkább
szívélyes elismerést érdemelt volna azért, hogy Románia szel-
lemi életének történelmében oly páratlan méretû vitát és
nemzeti, valamint nemzetközi visszhangot váltott ki. Meghatá-
rozó módon járult hozzá az 1989 utáni Románia erkölcsi, ide-
ológiai és politikai átvilágításához. A Nemzeti Oktatásügyi Mi-
nisztérium tiltó rendelkezése nem csökkenti ennek a könyv-
nek az érdemeit. Legfeljebb a román demokrácia mechaniz-
musainak mûködésbeli hiányosságait jelzi.

E sorokkal a nyilvánosság elõtt tiltakozunk a Sigma Kiadó-
nál megjelent tankönyv román tankönyvpiacról való bevonása
ellen.

Radu Afrim, Ág o sto n Hug ó , Ba kk Mikló s,  Mircea  Bo a ri,
Marius Bucur, Rux a ndra  Ce se re a nu, Al. Ciste le ca n, Ma rius
Cosme a nu, Ca ius Do bre scu, Va sile  Ernu, Ha dhá zy  Zsuzsa ,
Magyari Vincze  Enikõ , Mo lná r Gusztá v, Ovidiu  Pecica n, Anto nela
Capelle -Pog ã ce a n, Tra ia n ª te f, Virg iliu  Þâ rã u, Da nie l Vig hi

1 . Az olyan közigazgatási-területi reform, amely a helyi demokrá-
c ia és autonómia elveinek biztosítékát nyújtja, és hatékonyabbá, vala-
mint felelõsségteljesebbé teszi a helyi közintézményeket, még olyas-
valaki számára is kívánatos lenne, aki egyébként az egységes nemzeti
állam legszigorúbb logikájához igazodik. Gondolkodni a közigazga-
tásról  nem jelent automatikusan védõbeszédet tartani a föderalizmus
mellett.

2. Romániában folyamatban van a közigazgatásnak az a reformja,
amelyet az Európai Unió olyan kitartóan szorgalmaz, és amely mel-
lett az Ön által vezetett kormány is elkötelezte magát. És feltételezhe-
tõ,  hogy az ok, ami a román közigazgatás reformját prioritássá teszi,
az  éppen annak anakronisztikus jellege. Természetesen egyetértünk
az z al, hogy a közigazgatási reform célja elsõsorban az, hogy valóban
az  adózó polgárok szolgálatába állítsák azt, hogy hatékony védelmi
eszköze legyen az állampolgárok jogainak (beleértve – ahogy egyéb-
ként éppen Ön is elismeri – az etnikai identitás kinyilvánításának jo-
gát és védelmét). A területi-közigazgatási reform nem önmagáért való
cél, és nem is az egyik vagy másik letûnt kor utáni romantikus nosz-
talgia egy formája, hanem hatékony eszköz arra, hogy legalább csök-
k entse, vagy akár teljesen meg is szüntesse, az erõforrásoknak és az
energiáknak azt az óriási pazarlását, amelyet a túlközpontosított és
túlságosan is a felelõtlenség és hozzá nem értés ideális menedékévé
vál t adminisztráció okoz. De ez a pragmatikus perspektíva nemcsak
nem zárja ki, hanem magában foglalja a különbözõ történelmi régiók
sajátosságainak megértését és tiszteletben tartását.

3. Az Ön beszéde, tudatosan vagy sem, abba az általános (és a ro-
mán kultúrában némiképp hagyományos) tendenciába tartozik,
amely minden hozzá kapcsolódó fogalommal együtt (devolúció, de-
centralizáció, helyi autonómia) ördöginek tünteti fel a föderalizmust.
Viszont ez a viszonyulásmód teljesen kontraproduktív, amikor abba
az európai térségbe kívánunk integrálódni, amelyben a „devolúció”
régóta közös fogalmi kincs, s napjainkban egész komolyan felmerült

az európai föderalizálás ter-
ve. Persze, egyetérthetünk
abban, hogy a fogalmakat
kellõ óvatossággal kell kon-
textusba helyezni, hogy az a
geopolitikai térség, amely-
hez Románia tartozik, egy-
elõ re nem rendelkezik
azokkal a jellemzõkkel,
am elyek Nyugat-Európa
számára a stabilitást bizto-
sí tják. De az is nyilvánvaló,
hogy az integráció nem le-
het csupán formális folya-
mat,  és az is, hogy az euró-
pai építkezés értékeinek és
filozófiájának megértését és
tudatos vállalását jelenti.
Természetesen mindannyi-
an kritikai gondolkodásra

k épes, önálló ifjúságot szeretnénk, de ez semmiképp sem jelentheti
az  integrációs folyamat alapvetõ fogalmaival, a decentralizációval vagy
a helyi, sõt a regionális autonómiával szembeni ellenszenv kialakítá-
sát.  Véleményünk szerint a román társadalom problémáiról és pers-
pektíváiról gondolkodni kívánó fiatalsággal való találkozások, mint
amilyen például a szociáldemokrata fiatalok nyári iskolájában, Slãnic
Moldovában volt, kiváló (és, sajnos, nagyon ritka) alkalmak arra,
hogy a fiatal generációkban bizalom alakuljon ki az európai értékek
iránt.

Tisztelt Miniszterelnök Úr !
Tel jesen tanácstalanok vagyunk abban is, hogy milyen értelmet

kellene tulajdonítanunk a következtetéseknek, amelyek beszéde la-
punk at is említõ részébõl fakadnak. Az olyan megfogalmazásokról
van szó, mint például: „én azt hiszem, kötelességünk, hogy nagyobb
figyelemmel kövessük ezeket a dolgokat”. Az olyan kétértelmû szó-
szerkezet, mint „ezek a dolgok”, teljes egészében jellemzi az Ön be-
sz édének retorikáját, azét a beszédét, amelyben a sugalmazást, a köz-
vetlen denotatív jelentések körülírását részesítette elõnyben (olyan
okokból, amelyek – feltételezzük – kellõen megalapozottak, bár –
bevalljuk – számunkra érthetetlenek). Ami minket illet, úgy véljük, e
kétértelmûséget tisztázni kell, éppen azért, mert akár fenyegetésként
is értelmezhetõ.

M ásrészt viszont a „figyelem”, amely Ön szerint megillet ben-
nünket, kapcsolatba hozható az Ön néhány további kijelentésével,
mint például azzal, hogy „vitatkozhatunk különbözõ témákról”. Az,
hogy beszédében ilyen finomító részletek is vannak, bizakodóvá tesz
bennünket: talán van lehetõség a lapunk tevékenységérõl kialakult
k ép  m ódosítására. Talán van esélyünk világossá tenni a közvélemény
számára, hogy a Provincia nem egy „földalatti”, „felforgató” tevé-
k enységet folytató csoport, hanem egy think tank , amelyet tisztelet-
re méltó román és magyar (de nemcsak) professzorok, kutatók,
írók, újságírók alkotnak, olyanok, akik Erdélyben élnek, vagy onnan
származnak (de nemcsak), akik arra vállalkoztak, hogy ütköztessék
véleményeiket, és megoldást javasoljanak azokra a politikai, társa-
dalmi, gazdasági, kulturális problémákra, amellyel provinciájuk



„Itt él a legtöbb
euroszerb…”

Nenad Canak, a vajdasági parlament elnöke válaszol Molnár
Gusztáv kérdéseire.

 M. G.: Idefelé jövet kissé különösnek találtam, hogy a vajda-
sági parlament épülete, ahol most beszélgetünk, jóval kisebb,
min t a mellette lévõ tartományi kormányé. Inkább fordítva volna
természetes, nem?

 N. C. : Ez két okból van így. Egyrészt, mert nekünk még nincs iga-
zi parlamentünk, ezért nincs megfelelõ épületünk sem. Gondoltunk
már rá, hogy építsünk egyet. De erre ráérünk késõbb is. A másik ok
az  épület eredeti rendeltetésével függ össze. A harmincas években
épül t – ugyanolyan fehér márványból, mint a washingtoni Fehér Ház
– , amikor Jugoszláviát bánságokra osztották. Ez az épület, ahol most
vagyunk, a király által kinevezett bán lakása volt, az elõtte lévõ na-
gyobb épület pedig a báni hivatal. Hasonló épületek vannak Zágráb-
ban és a boszniai Banja Lukában is.

 M. G.: Temesváron is van egy épület, a Dóm téren, amelyet
báni palotának neveznek…

 N. C. : A két dolog nem ugyanaz, a temesvári elnevezés, gondo-
lom, még az osztrák birodalmi közigazgatással függ össze, míg ez az
ún. „Banove dvor” a két világháború közötti Jugoszláviában épült.

 M. G.: Tudjuk, hogy Vajdaság 1974-tõl széles körû autonómiá-
val rendelkezett. Mikor szûnt ez meg?

N. C.: Vajdaság autonómiáját Milosevics számolta fel 1990-ben,
mégpedig alkotmányellenes módon, a saját maga által 1989-ben ke-
resztülvitt centralizáló alkotmánymó-
dosítás rendelkezéseit is semmibe vé-
ve. Mi 1990-tõl errefelé alkotmányelle-
nes keretek között élünk. Ez egy csomó
problémát okoz, mivel egyáltalán nem
akarunk megelégedni azzal, hogy par-
lamentünk csak formálisan mûködjék,
tényleg bele akarunk szólni a bennün-
ket érintõ dolgokba. Az emberek ezt
nagyon jól meg is értették, például
amikor kijelentettük, hogy meg fogunk
akadályozni minden olyan privatizáci-
ót, amit Belgrád a fejünk fölött akar
végrehajtani. A saját vagyonunk fölött
mi akarunk rendelkezni.

 M. G.: Mondják is, hogy önök pri-
vatizációellenesek…

 N. C.: Persze, hogy mondják. Meg
azt is, hogy szeparatisták vagyunk…
Montgomery amerikai nagykövet is ez-
zel jött hozzám, de én világosan meg-
m agyaráztam neki, hogy mi csupán
tudni akarjuk, mi történik a Vajdaság
vagyonával, és azt ellenezzük, hogy a
p rivatizációból befolyt jövedelemre
Belgrád tegye rá a kezét. Azonkívül, mi-
elõtt bármit is privatizálnánk, tisztázni
kell az illetõ gyár pontos vagyoni hely-
zetét, azt, hogy kinek a tulajdonában is
van. Ha mi megengedjük, hogy a fe-
jünk fölött mindent eladogassanak, a
központi kormány úgy fog kezelni bennünket, mint valami pénztár-
fiókot, ahol mindig lehet készpénzt felvenni.

M. G.: Ez év márciusában a vajdasági parlament elfogadta az
ún. autonómia-platformot, amelyben önök a jelenlegi alkot-
mán yellenes helyzet megoldására tesznek javaslatot. (A platform
szövegét l. a Provincia 2001, 5-ös számában. – A szerk.)

N. C. : A platform a jelenleg érvényben lévõ alkotmány alapján is al-
kotmányellenesnek minõsülõ törvények hatályon kívül helyezését kö-
vetel i. Ez nagyon bizarr dokumentum: arra szólítja fel a kormányt,
hogy tartsa tiszteletben a saját alkotmányát. Ugyanakkor bizonyos érte-
lemben mérgezett almának is tekinthetõ, ugyanis egyesek azt a követ-
keztetést vonhatják le belõle, hogy mi tulajdonképpen megelégszünk a
jelenlegi alkotmánnyal. Különben, amikor ennek a platformnak a szö-
vegét elfogadták, én éppen kórházban voltam. Ezt nélkülem csinálták.

M. G.: Mintha nem lelkesedne különösebben érte…
N. C. : Egyáltalán nem lelkesedem. A mi elképzelésünk az, hogy tel-

jesen megváltoztassuk az alkotmányt, hogy újradefiniáljuk Vajdaság
alkotmányos helyzetét. Ezzel kapcsolatban szeretnék leszögezni né-
hány alapelvet. Van egypár dolog, ami nem képezheti alkudozások tár-
g yát. Mi nem akarjuk Vajdaságot elszakítani Szerbiától, nem akarunk
i tt  független államot kikiáltani. De Szerbia saját arculat nélküli alkotó-
része sem szeretnénk lenni. Az „északi tartomány”, ahogy Milosevics
idejében elneveztek bennünket, hogy még a nevét is elfelejtsük a Vaj-
daságnak. Nekünk például megvannak a saját elképzeléseink az
interetnikai kapcsolatok rendezésének kérdéseiben. Egyszóval ragasz-
kodunk ahhoz, hogy politikai szubjektumként ismerjenek el bennün-
ket. A saját szubjektivitás azt jelenti, hogy a vajdasági parlament dolga
eldönteni, hány hivatalos nyelv legyen a tartományban, miként szer-
vezzük meg az oktatást, vagy hogy gazdasági téren milyen magatartást
tanúsí tsunk, hogyan tegyük vonzóvá térségünket a külföldi tõke szá-
mára. Ezeket a feladatokat mi sokkal jobban el tudjuk látni, mint a
belgrádi parlament és kormány. Vajdaság gazdasági jelentõsége nem

lebecsülendõ. Nekünk van nyersolajunk, a szerb olajfeldolgozó kapa-
c i tás zöme (néhány kisebb üzem kivételével) Vajdaság területén van.
Éppen ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy ezt és az ehhez hasonló straté-
g iai fontosságú iparágakat saját ellenõrzésünk alá vonjuk. Ezek ter-
mészetesen országos jelentõségûek, de megelégeltük azt, hogy mindig
mi  fizessük meg az ország egyéb területein folyó nem gazdaságos ter-
melés árát. Lényeges különbség van a mi gazdasági életünk és az or-
szág  többi részének gazdasága között. Mi nem a szolidaritás, mi a ki-
zsákmányolás ellen vagyunk. Errõl van szó. Ha enyhítjük ezeket a fe-
szültségeket, ha megnöveljük a tartományi parlament kompetenciáit,
és lehetõvé tesszük számára, hogy megoldja ezeket a kérdéseket, ak-
kor nagy lépést tehetünk elõre. Ha nem, akkor problémák lesznek.

M. G.: Mi történik akkor, ha a szerbiai alkotmány önök által
várt módosítása nem következik majd be, vagy nem úgy követke-
zik be, ahogy önök szeretnék?

N. C.: Az a vajdasági helyzet elmérgesedéséhez, a feszültségek ki-
élezõdéséhez vezetne. Az itteni lakosság több mint 70%-a a vajdasági
parlament kompetenciáinak megnövelését akarja. Világos, hogy
nem nézik majd tétlenül a dolgok más irányba való fejlõdését. Ez
csökkentené a külföldi tõkebefektetések számát, megnehezítené a
gazdaság kiépülését, ami senkinek sem lenne jó.

M. G.: Ön célzott arra, de nyíltan is kimondta, hogy ha ilyen
irányba fejlõdnek a dolgok, a vajdasági lakosság referendumon
fo gja kinyilvánítani álláspontját.

N. C.: Természetesen. De feltétlenül tisztázni kell, milyen kérdést
is fogunk egy ilyen referendum keretében a vajdasági polgárokhoz
intézni. A kérdésnek Vajdaság helyzetéhez kell kapcsolódnia, ami azt
jelenti, hogy – mint már említettem – mi nem tervezzük Vajdaság el-
szakadását, nincsenek ilyen elképzeléseink, mivel Vajdaság sajátos-
sága nem olyan jellegû és mértékû, hogy ne lehetne a Szerbiától való
elsz akadás nélkül is érvényesíteni. Ugyanakkor elég sajátos térség

ahhoz, hogy megfelelõ autonómiára legyen szüksége ennek a sajá-
tosságnak a kezeléséhez. Ez a lényeg: találjuk meg a megfelelõ mér-
téket. Ez kevesebb, mint a függetlenség, de több, mint a jelenlegi lát-
szat-autonómia.

M. G.: És, gondolom, több, mint a korábbi, Tito alatt élvezett
autonómia…

N. C.: Több, persze, hiszen mi, többek között – az eddig, illetve ak-
k or létezettel ellentétben – közvetlen régióközi együttmûködésre tö-
rekszünk. Számunkra különösen fontos a horvátországi Kelet-Szlavó-
niával és a boszniai Tuzlával való együttmûködés. Az Újvidék–Eszék–
Tuz la háromszög példája lehet a határokon átnyúló együttmûködés-
nek. Mi rendkívüli mértékben érdekeltek vagyunk ebben. Horvátor-
szággal azért, mert gazdasági adottságaink teljesen hasonlóak, és
mert a Dunán átvezetõ utak nagyon fontosak a számunkra, Boszniá-
val pedig azért, mert kiegészítjük egymást. Nekik van szenük és sójuk,
nekünk meg van élelmiszerünk. Ezek a dolgok képezik terveink alap-
ját. Szerbiában és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban, sajnos, elég
lassúak a társadalmi és politikai folyamatok, mi gyorsabban akarunk
haladni, és emiatt néha bizony keményen összekoccanunk a belgrádi
k ormánnyal. De ez van, ezt az árat meg kell fizetnünk.

M. G.: Amikor a határokon átnyúló együttmûködésrõl beszélt,
n em említette a magyarországi és a romániai – bánáti – szom-
szédos régiókat.

N. C.: Azokról a térségekrõl szóltam, amelyekkel a legtöbb prob-
lémánk volt. Óriási feladatot jelent számunkra, hogy a háború el-
m últával helyreállítsuk Horvátországgal és Boszniával a normális
kapcsolatokat. Ezért kezdtem róluk beszélni, nem pedig azért, mert
nem tulajdonítok jelentõséget a Magyarország és Románia felé irá-
nyuló regionális kapcsolatoknak. Vajdaságról sokan költöztek át az
elmúlt tíz évben Magyarországra: õk élõ kapcsolatot jelentenek kö-
zöttünk. Magyarország hamarosan az Európai Unió tagja lesz, és
majd kiderül, milyen hatással lesz ez ránk, de biztos vagyok benne,

hogy bizonyos kereskedelmi-üzleti tevékenységek természetes mó-
don átnyúlnak majd a Vajdaságba, mivel az ottani földrajzi és gazda-
sági környezet teljesen hasonló a magyarországihoz. Úgy véljük,
ho gy Vajdaságnak hidat kell képeznie Dél és Észak, Kelet és Nyugat
között, egyrészt mert ez természetes módon következik földrajzi po-
zíciójából, másrészt pedig azért, mert itt él a legtöbb euroszerb, va-
gyis a legtöbb olyan szerb, aki természetesnek tekinti az európai ér-
ték eket és normákat. Nálunk például a parlamentben öt nyelven –
tö bbek között magyarul és románul is – fel lehet szólalni, megvan az
ehhez szükséges fordítói apparátusunk.

M. G. :  Minden vajdasági képviselõ a saját anyanyelvén szólal-
hat fel?

N. C.: Természetesen. Ez teljesen normális dolog. Egyébként a
képviselõk kb. 30%-a beszél vagy legalábbis ért magyarul. Néha per-
sz e elõfordul, hogy egyesek nem használják az anyanyelvüket, mert
spórolni akarnak az idõvel (to save time). De jogukban áll használni
azt. Néha az is megtörténik, hogy – rövidebb beszédek esetében –
maguk a hozzászólók fordítják le szerbre mondanivalójuk lényegét.
Úgyhogy igazán nagy örömömre szolgál, hogy elnöke lehetek egy
ilyen parlamentnek, mert azt hiszem, a strasbourgi Európai Parla-
m entet leszámítva, egészen egyedülálló ennyi nyelv használata egy
parlamentben.

M. G.: Ön  azt mondta, hogy Vajdaságban él a legtöbb euro-
szerb. Ez igaz lehet azok esetében, akiknek õsei már az Osztrák–
Magyar Monarchiában is itt éltek, vagy a második világháborút
k ö vetõ nagy népmozgások idején kerültek ide. De, gondolom,
azok, akik a legutóbbi háborús események nyomán költöztek be a
Vajdaságba, már nem annyira eurokonformok.

N. C.: Nagy tévedés azt gondolni, hogy az újonnan jöttek mind na-
c ional i sták. Lehet, hogy különösnek tûnik, de közülük is egyre többen
és egyre nagyobb mértékben tekintik vajdaságiaknak magukat. Vajda-

ságinak lenni nem születés vagy nem-
zeti, illetve felekezeti hovatartozás kér-
dése. Sokkal inkább meghatározott
gondolkodásmódé. Sokan hiszik azt,
hogy azoknak, akik az utóbbi idõben
kerültek ide, valami bajuk van Vajda-
sággal, míg a régi telepesek például to-
leránsak stb. Ez nem igaz. A régi telepe-
sek között elég sokan vannak, akiknek
egyes családtagjaik még emlékeznek
arra az idõre, amikor õk voltak kisebb-
ségi helyzetben Magyarországon, és õk
b izony nagyon kemények, amikor a
szerbség érdekeinek védelmérõl van
szó.  Ezzel szemben azoknak, akik újab-
ban érkeztek ide, nincsenek ilyen nem-
zeti frusztrációik, inkább a gazdasági
felemelkedés érdekli õket, és készek
beilleszkedni a vajdasági társadalomba,
ha az jobb életfeltételeket biztosít szá-
mukra. A helyzet távolról sem olyan fe-
kete-fehér, mint ahogy az ember gon-
dolná.
M. G.: Ön nemcsak a parlament el-
nöke, hanem a legfontosabb vajda-
sági autonomista párt, a Szociálde-
mo krata Liga vezetõje is. Gondolom,
pártelnökként már levonta a megfe-
lelõ következtetéseket abból, hogy a
jelek szerint a Szerbiai Demokrati-
k us Ellenzék (DOS) egységének vége.

Vajdaságban az új politikai elrendezõdés alapja nem lehet más,
mint a tartomány autonómiájához való viszony. Kialakulóban
van a vajdasági autonomista pártok egyfajta blokkja. Gondolom,
en n ek a magja az ön által vezetett Szociáldemokrata Liga és a
Mile I szakov vezetése alatt álló Vajdasági Reformisták közötti szö-
vetség. (A Mile Iszakovval folytatott beszélgetés szövegét következõ
számunkban közöljük. – A szerk.)

N. C. : Így van, de más pártokat és szervezeteket is be akarunk
vonni ebbe a szövetségbe. Itt, a Vajdaságban, hamar tisztába jöttünk
az zal, hogy a DOS-on belül kik a valóban autonómiapártiak, és kik
azok, akik csak taktikából vállalták fel azt, belátva, hogy enélkül nem
tehetnek szert népszerûségre. Eljött az ideje, hogy az elõbbiek szö-
vetkezzenek, és létrehozzák a Vajdasági Blokkot, amely a következõ
választásokon nagyon jelentõs erõt képvisel majd.

M. G.: Mi lesz a Milosevicset megbuktató szerbiai ellenzéki
pártok vajdasági tagozataival?

N. C.: Mi nyitottak vagyunk az õ irányukban is, és örömmel vesz-
sz ük, ha csatlakoznak hozzánk. De csak azzal a feltétellel, ha önálló-
an tudnak dönteni az autonómia kérdésében. Ha képesek erre, szí-
vesen látjuk õket.

M. G. :  H o gyan ítéli meg a Vajdasági Magyar Szövetség politi-
k ai irányvonalát?

N. C. : A VMSZ nagyon fontos párt. Hozzáállásán is lemérhetõ lesz a
mi autonómia iránti elkötelezettségünk komolysága. A szövetség kiáll
a tartomány autonómiája mellett, és választói is kiállnak. Ez termé-
szetes. Ugyanakkor szeretnék megõrizni sajátos nemzeti jellegüket.
Ez is természetes. Egészen biztos vagyok tehát abban, hogy szövetség-
re lépünk egymással. Ennek konkrét formája azonban a választási
rendszer milyenségétõl függ majd. Ha többségi választási rendszer
lesz érvényben, akkor a VMSZ egyedül indul a választásokon, és majd

Folytatás a 4. oldalon



Ion SOLACOLU

Levél a föderalizmusról

Azzal a gondolattal, hogy hozzájáruljak a Provincia vitáihoz, köz-
lö m egy számûzetésben élõ csodálatos író (bár õ nem tartja ma-
gát annak) és politikai kommentátor, Ion Solacolu e-mailen ka-
pott levelét. Ion Solacolu, aki Ion Negoiþescu és Ion Caraion nagy-
ságren dû írók mellett hosszú évekig aktív tagja volt a politikai
emigrációnak, az Aktionsgruppe (Richard Wagner, Herta Müller,
William Totok, Helmuth Frauendorfer) Ceauºescu-ellenes tevé-
kenységének támogatója, a Cerc democratic al românilor din
Germania (Németországi románok demokratikus köre) folyóira-
tának, a Dialognak valóságos és egyedüli szerzõje az 1980-as
években, kifogástalan, lelkesítõ és mindig azonos erkölcsi tartá-
sú.  Emellett néhány, az aktuális politikai doktrínákat kifinomul-
tan, részletesen és analitikusan elemzõ könyv szerzõje. Én kettõt
ismerek közülük, s mind a kettõt ajánlom másoknak is: az All Ki-
adónál megjelent Fascismul bolºevic ( Bolsevik fasizmus) és a
Polirom Kiadónál megjelent Inconsistenþa miturilor: cazul miºcãrii
legionare ( A  mítoszok állhatatlansága: a vasgárdista mozgalom
esete). (D.V.)

Kedves Vighi úr,
köszönöm tartalmas levelét, amelyre most megpróbálok szerény

képességeimhez mérten válaszolni.
1. Természetesnek tûnik számomra a politikával szembeni kö-

zömbösség, mert egyrészt a múlt év végén leosztották a „lapokat”, a
bubik közül az került ki, akinek ki kellett kerülnie, vagyis az, aki ke-
zében tartotta majd’ az összes adut, másrészt az így létrejött konfigu-
ráció idõben ellenállónak tûnik, vagy – ahogy még mondani szokták
– egyetlen olyan alternatíva sem mutatkozik, amely megérdemelné,
hogy fogadj rá. Úgyhogy a bölcs emberek most mással foglalkoznak,
nem politikával. Szerény véleményem szerint, bármennyire is ked-
vezõtlenek a kilátások, a politikát nem szabad mellõzni, nem szabad
olyan oligarchák kényére hagyni, akik mindent elárasztanak, megka-
parintanak, mert fennáll a veszély, hogy legalábbis egy része elvész
annak, amit ezekben az években – ismerjük el – meglehetõsen ma-
gas áron, elértek.

2. Nincsenek anyagaim a föderalizmus/konföderalizmusról,
mert nem nagyon érdekelt ez a kérdés. Megelégedtem azzal, hogy
higgyem: egy föderális típusú struktúra szimpatikusabb, mint egy
központosított típusú. Így hirtelenjében, nem tudom, miért, nincse-
nek  érveim, de valami azt súgja a fülembe, hogy a német társadalom
demokratikusabb, mint a francia, minden, ez utóbbi javára történt
el téréssel a demokratikus tapasztalatot illetõen. És ez szerintem
eredménye lehet – nem nevezném szubszidiaritásnak, mert ez a fo-
galom túl igényesnek tûnik számomra – egyfajta decentralizálásnak,
b iz o ny os hatáskörök átruházásának a legfelsõ szintrõl (a

a parlamentben lépünk koalícióra. Ha listás választások lesznek, ma-
gas bejutási küszöbbel, akkor választási szövetséget kötünk.

M. G. :  Többen is kifogásolják, hogy a vajdasági autonómia hívei
voltaképpen egy szûkebb körû centralizációt akarnak, Újvidék köz-
ponttal . Tudom, hogy ez nem igaz, mindamellett az, hogy önök nem
gondoltak valamilyen szubregionális struktúra kialakítására a
majdani autonóm Vajdaság területén, támadási felületet jelenthet.

N. C.: Az, hogy egy ország vagy egy tartomány milyen felépítésû,
nem az éppen vezetõ funkcióban lévõ politikusok akaratától függ. Az
történelmi folyamat eredménye. Én nem találhatok ki olyasmit, ami
nem létezik. Vajdaság északi részében, ahol kb. tíz helyi önkormány-
zat – municipalitás – szövetkezett egymással, tulajdonképpen már
kialakult egy lehetséges szubregionális képzõdmény magja. A folya-
m at tehát már elkezdõdött. Ha más vajdasági térségek is bekapcso-
lódnának ebbe, és követnék az északiak példáját, õk is megindulhat-
nának a szubrégióvá való fejlõdés útján.

M. G. :  De itt van például a Bánáti Fórum, amely egy történelmi
régió  vagy alrégió sajátos érdekeit képviseli.

N. C. : A Bánát bonyolult entitás. Észak-, Közép- és Dél-Bánát na-
g yon sok tekintetben különbözik egymástól. Sõt továbbmegyek, sze-
rény véleményem szerint tulajdonképpen Dél-Bánát is világosan el-
különülõ nyugati és keleti részre oszlik, két külön központtal,
Pancsovával és Verseccel. A folyamatnak tehát nem felülrõl lefelé, ha-
nem alulról felfelé kell beindulnia.

M. G. :  E beszélgetés alkalmával nem kívántam az ún. kisebbsé-
gi problémát érinteni, egyrészt, mert szerintem itt nem kisebbségi
pro blémáról van szó, másrészt, mert úgy vélem, a döntõ kérdés
mo st az autonómia kivívása. Mégis szóvá tennék valamit, amit
n em értek. Ön elmondta, hogy az egyes közösségek nemzeti identi-
tásának elismerését Vajdaságban természetes dolognak tartják.
De akkor miért beszélnek mégis egyfolytában „többségi nemzet-
rõl” meg „kisebbségekrõl”? Ez a beszédmód Belgrádban logikus,
de nem logikus a Vajdaságban, ahol ugyan nyilvánvaló a szerbek
számbeli többsége, de az egyes nemzeti közösségek politikai és
kulturális egyenrangúsága a mennyiségi viszonylatoktól függetle-
nül alapvetõ közép-európai civilizációs adottság. Miért nem hasz-
nálják inkább a „nemzeti közösség” kifejezést mindenkire, a szer-
b ekre is? A „kisebbség” fogalom használata ugyanis arra utal,
ho gy csak a szerbek alkotnak „nemzetet”, a többiek nem.

N. C.: Nézze, én a Szociáldemokrata Liga elnöke vagyok. Nekünk
van egy 1992-es dokumentumunk Vajdaság népének minimális jo-
gairól. Ebben leszögeztük, hogy szerintünk: Vajdaság népe nemzeti
értelemben nemzetrészekbõl áll. Tehát nem kisebbségekrõl beszél-
tünk, hanem nemzetrészekrõl. Ez 1992-ben volt! A „nemzeti közös-
ség” terminust az Európai Unióban alkalmazzák, de mi is használ-
juk. A „kisebbség” szó használata pontosan rávilágít arra a módra,
ahogyan a vajdasági nem-szerbeket Belgrádból szemlélik. Ez a kifeje-
z és nem újvidéki nézõpontot tükröz. De elõfordul néha az is, hogy a
nem szerb nemzetiségûek „kisebbségnek” nevezik magukat, mert
úgy vélik, így többletjogokhoz juthatnak. Ám ez a szemléletmód nem
ebbõl a „házból” ered.

M. G.:  Vagyis a természetes és hagyományos elnevezés a
„nemzet”.

N. C.: Természetesen.
M. G.: Persze, tudva azt, hogy…
N .  C.: „Persze” nélkül… Egyszerûen: „nemzetek”, és kész. Ez

már abból is kiviláglik, hogy például itt, a Városházán, négy vagy öt
nyelven mutatnak be színdarabokat. A magyar nyelvû Újvidéki Szín-
házra (Az eredetiben is magyarul. – A szerk.), amelyet teljes mérték-
ben az újvidéki önkormányzat tart fenn, komoly összegeket áldo-
z unk, hogy fennmaradjon, függetlenül attól, hány magyar él Újvidé-
ken. Szóval mindent megteszünk, amit csak megtehetünk. A „ki-
sebbségi kérdés” tehát nem olyasmi, amivel majd foglalkoznunk
kell, ha Vajdaságnak meglesz az autonómiája. Mi abból indulunk ki,
hogy az itteni emberek mindenekelõtt Vajdaság polgárai, egyenlõ jo-
gokkal, beleértve azt is, hogy olyan formában szervezzék meg önma-
gukat, amilyen formában csak akarják.

M. G. : Végül arra kérem, meséljen valamit a családjáról.
N. C.: A családomról… Apai dédnagyapám, aki mérnök volt, a

horvátországi Líkából jött ide, még az Osztrák–Magyar Monarchia
idején, amikor nagy népmozgás volt a birodalmon belül.

M. G.: Horvátországi szerb volt, gondolom…
N. C.: Szerb, persze, de egy német grófnõt vett feleségül, Bécsben.

Úgyhogy a nagyapám félig német volt. A nagyanyám pedig macedóni-
ai. De én szerb vagyok. Ez igazi vajdasági történet. Itt senki sem „tisz-
ta” etnikai értelemben.

M. G.: És többnyire területi értelemben sem.
N. C.: A szüleim kommunisták voltak. Tehát felekezeti értelem-

ben nem a hagyományos, ortodox nevelésben részesültem. Koráb-
ban egyáltalán nem érdekelt a politika, csak a milosevicsi terror el-
len emeltem fel a szavam. A háború elleni fellépésem vitt bele a po-
litikába.

M. G.: De a szüleinek, gondolom, nem voltak komolyabb funk-
c ió ik a kommunista idõkben…

N. C.: Dehogynem. Apám, aki 1980-ban halt meg, a hetvenes
években Újvidék polgármestere, 1974 és 1980 között pedig a Vajdasá-
g i  Elnökség tagja volt. Az akkori intézményi keretek között igencsak
k iállt az autonómia mellett. (Nevetve teszi hozzá:) Az irodája éppen
i tt  volt, a folyosó túloldalán…

M. G.: Akkor ez az ön számára családi ügy.
N. C. : Bizonyos értelemben igen.

Fordította: M. G.

10.  A z elõítéletek és a tunyaság elleni harc. Lépésrõl lépésre ki
kel l  küszöbölni az összes elõítéletet és a megalapozatlan, de mélyen
gyökerezõ félelmet. Nehéz, de ennek az akadálynak a legyõzése nélkül
nem tudunk semmi tartósat építeni. Le kell gyõzni a tunyaságot is, így
vagy úgy, de mozgásba kell hozni az erdélyi társadalmat. Máskülönben
folytatódik a közel 12 éve tartó üresjárat. Ez a legelsõ feladat.

11. A regionális tevékenység. Atív párt az, amelynek tevékenysége
meglátszik az emberek életén. A jogi kezdeményezés, a befektetõk ke-
resése, az erdélyiek napi problémáinak megoldása, Erdély imázsának
fenntartása a világban – mind olyasmi, amit egy párt a parlamenten
kívül  i s el tud végezni. És ennek lesz látszatja. Az emberek életében is,
és a felmérésekben is. Ez a második feladat.

12.  A választások elõkészítése.  Elõbb-utóbb a pártnak tartalmas
és szép csomaggal kell a választók elé lépnie, amely egy teljes munka-
csoportot tartalmazna (az angliai „shadow cabinet” példájára), továb-
bá pontosan megfogalmazott konkrét javaslatokat. Ez a harmadik és a
legfontosabb feladat.

Ez a párt lesz Erdély belépõcédulája a civilizált világba. Történelmi
feladat, amit fel kell vállalnunk. Legerõsebb ellenségeink: az agresszív
nac ional izmus és a mértéktelen központosítás. Szövetségeseink: Eu-
rópa és az új nemzedék.

A PSD-nek minden esélye megvan arra, hogy pártból fokozato-
san a  párttá váljék. A PRM a nemcsak anakronikussá, hanem
egyenesen szörnyûségessé vált nacionalizmusával tartja meg vá-
lasztóit. A PD, a PSD tévelygõ fia, teret veszít, mert a csökkenõ nép-
szerûségû admirális személyisége lebegõ pályán tartja. Úgy tûnik, a
PNL nincs tisztában a szereppel, amelyet játszhatna, csupán árnyé-
ka lévén az egykori erõs pártnak. Az RMDSZ megelégszik az etnikai
párt státusával, amitõl nem akar, de nem is nagyon tud szabadulni.
A PNÞCD és az ApR öngyilkosok lettek. A többi túl jelentéktelen ah-
hoz, hogy számításba jöhessen. Az Erdély–Bánát Liga, vezetõjének
néps z erû tlensége és a támogatás hiánya miatt, továbbra is
marginalizált marad.

Erdélynek nincs más alternatívája. Erdélynek nincs több ideje. Er-
dély vár. Minket vár…

Fordította: HADHÁZY Zsuzsa

ADRIAN DOCEA 1981-ben született Gyulafehérváron. A kolozsvári Babeº–
Bolyai Tudományegyetem menedzsment szakának másodéves hallgatója.

Adrian DOCEA

Egy regionális pártért

A Provincia csoportosulás érdeme, hogy új, belsõ, tárgyilagos és éssze-
rû szemléletmódot vezetett be az erdélyi valóság vizsgálatába. Az euró-
pai régiók újjászületésének idején Erdély is újra megtalálja identitását
és értékeit: multikulturalitás, tolerancia, pragmatizmus, konstrukti-
vizmus. Ez azonban nem könnyû, mert a homogenizáló tendenciák
nagyon erõsek. Szerencsére a mai Európa, úgy tûnik, a bármilyen for-
májú identitás és specifikum tiszteletben tartására építi jövõjét. Ilyen
szempontból a Provincia az európai látásmódot követi.

Sajnos, ez nem elég. A Provincia nem látszik elég erõsnek ahhoz,
hogy je lentõs szerepet játsszék Erdélyben. Pontosabban: a folyóirat ki-
zárólag  az értelmiségieknek szól, csupán szûk körben ismerik, ami-
bõl  következik, hogy a lakosságra gyakorolt hatása minimális. Erdély-
nek nincs veszteni való ideje. Erdélynek nincs ideje szavakra. Az erdé-
lyi  értelmiségre jellemzõ passzivitásnak soha nem voltak gyakorlati
eredményei. Az emberek mindennél inkább szeretnének jobban élni.
Számukra a jólétet a politikai tevékenység biztosítja, nem pedig bár-
mi lyenfajta pro-Európa, pro-Erdély vagy más kulturális tevékenység.
A jólét az erõs gazdaságból ered, erõs gazdaság pedig csak ott van, ahol
azt a környezet megengedi. A politika feladata, hogy megteremtse ezt a
környezetet, egy regionális párt feladata, hogy fellendülést hozzon Er-
dély számára, a Provincia feladata, hogy útjára bocsásson egy ilyen
pártot. Felelõsséget kell vállalnunk a tartomány jólétéért azok elõtt az
emberek elõtt, akik változást várnak. Tizenkét éve, hogy velem egyko-
rú fiatalok haltak meg azért, hogy mi szabadok legyünk. Tizenkét éve,
hogy Temesváron, az emberek szívében újra felébredt a remény. Ti-
zenkét éve, hogy mást várunk. Erdélynek nagy potenciálja van. Embe-
ri  és anyagi tartalékai lehetõvé teszik, hogy Európa egyik nagyon fejlett
tartománya legyen. Óriási azonban a különbség a lehetõség és a való-
ság  között. Ezért sürgõsen szükség van egy pártra, amely egész Erdély-
l yel szemben vállalja a felelõsséget.

Az alábbiakban tehát 12 pontban felsorolom egy olyan regionális
párt összetételére, lényeges vonásaira és feladatára vonatkozó gondo-
lataimat, amely Erdélyben nagyon erõssé válhat.

1. Fiatalok.  A fiataloknak, mint a mozgalom hajtóerejének, köz-
ponti szerepet kell betölteniük a pártban. Erejüket és lehetõségeiket
távolról sem ismerik a politikai vezetõk. Minden párt mindaddig elszi-
getelten tartja az egyetemistákat az ifjúsági szervezetekben, amíg elég
agyalágyultakká nem válnak ahhoz, hogy felhasználhatók és manipu-
lálhatók legyenek. A fiatalok ma fölöslegeseknek, marginalizáltaknak
és perspektívanélkülieknek érzik magukat. Mindenekelõtt ezt kell
megváltoztatni. Egy párt számára lényegbevágó, hogy maximális szin-
ten kihasználja a rendelkezésére álló energiákat.

2. Értelmiségiek. Õk biztosítják a párt ideológiai és politikai vona-
lát.  Lám, egy másik kihasználatlan elem, az értelmiségi elitnek a fiata-
lokk al  kapcsolatos koordináló szerepe; az elõbbiek fejlõdéséhez az
utóbb inak kellene biztosítania termékeny talajt. Ha a szervezetnek a
f iatalok adják az energiát, az értelmiségieknek kell adniuk az ismere-
teket és a tapasztalatot.

3. Üzletemberek.  Hozzájárulnak a párt pénzügyi támogatásához,
mert annak kiadásai, különösen a mediatizálásra vonatkozók, nem
terhelhetik a rendes tagokat. Olyan üzletembereket kell keresni, akik
támogatják az erdélyi gondolatot és a valódi kapitalizmust. Szerepük
azonban nem korlátozódhat ennyire: senki nem ismeri náluk jobban
a gazdaság gyakorlati szükségleteit, s így nagy segítséget jelenthetnek.

4. Szakemberek.  Egy hatékony „headhunting”-nak, „fejvadász-
nak” a szervezetbe kell vonzania a legjobb jogi, politikai, gazdasági,
közigazgatási szakembereket. Vannak például Oxfordban végzettek,
akik multinacionális cégeknél dolgoznak, és akik sokat tehetnének
Erdélyért, de senki nem kéri fel õket semmire. És ha mégis tesznek
valamit, a politikai középszer nem támogatja õket.

5. A pártról alkotott kép. Ezt a legtöbb esetben elhanyagolják, pe-
d ig  hihetetlenül fontos a párt sikere szempontjából. A pecséttõl kezdve
a párt napi mediatizálásáig mindent jól át kell gondolni és szakmailag
ki kell dolgozni.

6. A párt álláspontja. A párt elveit és ideológiáját pragmatikusan
és félreérthetetlenül kell megfogalmazni. A pártok nagy részének ide-
ológ iája elvont, kétértelmû és hozzáférhetetlen, híjával minden kap-
csolatnak a valósággal. Az embereknek egyszerû, gyakorlatias eszmék-
re van szükségük, amelyeknek a hatása érthetõ számukra.

7.  Emberi tartalékok. A pártba való felvételnek általában nincsenek
kri tériumai. Ez az oka annak, hogy a mai politikai osztály szörnyûsé-
ges. Legalább a szervezet aktív tagjait gondosan meg kell válogatni,
mert az emberi tartalékok minõsége biztosítja a sikert. A szervezet ve-
zetõinek erõs személyiségeknek kell lenniük, rendelkezniük kell politi-
k ai  érzékkel, a szükséges ismeretekkel és politikai erkölccsel. Ezt a
négy tulajdonságot nehéz egy helyen megtalálni, de mindenik lényeges.

8. Kapcsolat a civil társadalommal. Az ember tehetetlennek érzi
magát a politikai osztállyal szemben. Semmi sem rosszabb, mint ezzel
az érzéssel élni egy olyan társadalomban, amely semmibe vesz, és
amely alábecsül. A politikus számára az egyetlen lehetõség a valósággal
való kapcsolattartásra a hétköznapi ember problémáinak ismerete.

9. A diaszpórával való kapcsolat. Ezer meg ezer erdélyi él szerte
a vi lágon, aki tudna és akarna segíteni a tartományon, támogatná,
lobbizna érte, befektetne itt, csak lehetõséget kell adni nekik. Ezt a
k apcsolatot évtizedek óta minden vonalon elhanyagolták.

Folytatás a 3. oldalról



De tekinthetõek-e a nyelvhasználati jogok csupán emberi jogok-
nak? Vagy olyan kérdésrõl van szó, amely alapvetõen közhatalmi
k érdés is, és érinti az állam közjogi szerkezetét?

A jelenlegi nemzetközi jog nem ismer „feltétlen jogot a kisebbsé-
g i  nyelv használatára”1, de számos olyan jog és szabadságjog létezik,
amibõl erkölcsi és politikai elvként lényegében az következik. Ezek-
hez az egyéni jogokhoz kapcsolódóan szilárdult meg Európában az a
meggyõzõdés, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgáro-
kat megilleti az a jog, hogy az állam elismerje nyelvüket, ha az nem
hivatalos nyelv. E meggyõzõdés alapján jött létre a Regionális és ki-
seb b ségi nyelvek európai chartája és a Nemzeti kisebbségek jogai-
ról szóló keretegyezmény. Az egyéni jogok logikájából következett az
is, hogy amikor a jogszabályok a hatóságok nyelvi szolgáltatásait
kezdték elõírni, kialakult a „csúszóskála” modell2.  Vagyis a hatóság
nyelvi szolgáltatásainak „szintjét” az illetõ területen élõ kisebbségi
nyelvhasználók számához kezdték kötni.

Csakhogy a nyelvhasználati jogoknak ez a szemlélete nem azo-
nos a történelmileg kialakult kultúrák jelenlétét kifejezõ jogokkal.
És látható: minél tágabb körben érvényesül a kisebbségi nyelvhasz-
nálat (emberi) joga, azaz minél több intézményi vetületük van e jo-
goknak, annál kevésbé lehet eltekinteni attól, hogy e nyelvhasználati
normák egy sajátos történelemmel rendelkezõ területhez kapcso-
lódnak.

A  teljesebb körû nyelvhasználat szabályozására készült doku-
mentumok, mint például a fontos eszmei értékkel rendelkezõ, de
po l itikai és jogi érvényesség nélküli, Barcelonában 1996. június 6-
án elfogadott Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, azonban nem
annyira a beszélõk számától függõ jogokról, mint inkább egy „terü-
letre jellemzõ nyelvrõl” beszélnek. A barcelonai nyilatkozat bevezetõ
rész e külön definíciót is ad erre: „Az a kifejezés, hogy egy területre
jellemzõ nyelv, egy történelmileg létrejött közösség nyelvére vonatko-
z ik egy ilyen térségben.”3 Ugyanakkor a nyelvi jogok területhez való
rendelése számos konkrét, mûködõ belsõ jogi normában is megfi-
gyelhetõ. A németországi szorbok nyelvhasználati jogai a Szászor-
szág és Brandenburg tartományok parlamentjei által elfogadott tör-
vények szerint a „szorb földön” érvényesülnek, amely pontosan be-
határolt (történelmi) terület. A québeci franciák nyelvvédõ harcai
ped ig egyértelmûen egy nyelvterület védelmét tûzik célul.

Csakhogy a nyelvi jogok védelmének e „területvédelmi” aspektu-
sa – mely az emberjogi kontextus helyébe lép – ismét elõtérbe állítja
a szuverenitás és a (nyelvi jogok köntösében jelentkezõ) hegemónia
k érdését. Ezért az RMDSZ javaslattevõinek mindenképpen fel kell
k ész ülniük arra, hogy a vita még a demokratikus érzület túlsúlya
mellett is kilép az emberjogi kérdés medrébõl, és érinti a szuvereni-
tás problematikáját.

Mindez, mondhatni, épp a liberális demokrácia szótárából és
mítoszaiból következik. Ugyanis a liberális demokrácia számára a
legkedvezõbb mûködési keretet a nemzeti közösség nyújtja, amely
politikai értelemben polgári közösségként definiálja önmagát, való-
ságosan azonban kulturális és nyelvi közösségként mûködik.

A  l iberális demokrácia – mint Will Kymlicka és Christine Straehle
írja – három összefüggõ elv hordozója, ezek: a) a társadalmi igazsá-
gosság; b) a tanácskozó (deliberatív) demokrácia; c) az egyéni sza-
badság.4 Mind a három megköveteli az állampolgári közösség érzü-
leti és kulturális közösségként való mûködését, vagyis a klasszikus
nemzetállam kulturálisan homogenizáló mûködését.

Különösen az elsõ két elv érinti – az identitás és a nyelv vonatko-
zásában is – a közpolitikai és közhatalmi szférát. A társadalmi igaz-
ságo sság ugyanis csak akkor ölt testet többségi szavazat által támoga-
tott szociális programokban, ha az adományozottat és címzettet egy
közös identitás kapcsolja össze. Az emberek – tömegesen – mindig
a „mieink” javára hoznak áldozatot, s annak tudatában, hogy e kö-
z ö sségük (mely elsõsorban nyelvi)az idõben is fennmarad, vagyis a
viszonosság hosszú távon is biztosított. A tanácskozó demokrácia is
az egynyelvûség körülményei között igazán mûködõképes. A demok-
ratikus politika népnyelvi politika, s a politikai hatékonyság szem-
pontjából van némi igazuk a liberális nacionalistáknak, amikor azt
állítják, hogy csak az egy (közös, nemzeti) nyelven lefolytatott vitá-
nak van képviseleti jellege.

A demokrácia és a nacionalizmus tehát sok szempontból közös
eszközzel és céllal „értékesítette” a népet, s közös érdek fûzi a nem-
zeti nyelv és kultúra hegemóniájának fenntartásához. A nyelvi jogok
területi szemlélete lényegében nem csupán intoleranciával, nemzeti
kizárólagossággal szembesül, hanem ezzel az erõs, hagyománnyá
vált demokráciafelfogással is.

A nyelvi jogok területi alapon történõ megadása ugyanis a közha-
talom olyan megosztását is elõrevetíti, amely nem egyeztethetõ össze
a hegemónia és szuverenitás egységes, nemzetállami felfogásával.
A hatalommegosztásnak ez a formája már több nyugati demokráciá-
ban (Spanyolországban, Belgiumban, Kanadában) kirajzolódott, ér-
telmezésében nem is annyira a politikai gyakorlat, mint inkább a de-
mokrácia szótára maradt le.
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megye állandóan a 4.-5. helyen áll az állami költségvetéshez való hoz-
z ájárulás szempontjából, a pénzeknek a térségbe való visszafordítása-
kor olyan összeget kap, amely a közigazgatási-területi egységek hie-
rarchiájában az utolsó helyek egyikére teszi” – olvasható az interpel-
lációban, amelyet a liberális képviselõ szeptember 10-én nyújtott be
Adrian Nãstasénak. Emellett az alapvetõ, teljesen jogos kifogás mel-
lett, Cornel Popa hangsúlyozta azt is, hogy több olyan területi intéz-
mény székhelyét, amelynek tevékenysége több megyét ölel fel, Bihart
elkerülve, a szomszédos megyékbe tették, anélkül hogy ennek elfo-
gadható magyarázata lenne. Ebben a helyzetben van az Állami Privati-
z ációs Hatóság (APAPS), amelynek székhelye Kolozsváron van, bár 70
bihari gazdasági egység tartozik hozzá, és csak 7 kolozsvári; a területi
érdekeltségû Turisztikai Hivatal (AT) Aradon kapott székházat annak
ellenére, hogy Bihar turisztikai potenciálja összehasonlíthatatlanul
nagyobb, mint Arad megyéé; az Electrica kereskedelmi társaság
észak-erdélyi kirendeltségét „váratlanul” Kolozsvárra költöztették,
annak ellenére, hogy Nagyvárad közelebb van a határhoz, ami meg-
könnyítené az exportot stb. Szemére lehetne vetni Cornel Popa képvi-
selõnek, hogy a küzdõpástra való kilépése nem csupán a megye la-
k ossága érdekeinek védelmében történt, hanem elsõsorban azért,
mert a Micula testvérek támogatásával lett képviselõ, akiknek a hol-
dingjának, a Transilvania General Import Exportnak volt a vezérigaz-
gatója, mielõtt politizálni kezdett volna. És tudva levõ, hogy a Micula
testvéreknek elsõsorban Béles környékén, ezen a hátrányos helyzetû-
nek tartott vidéken vannak gazdasági érdekeltségeik…

Ami viszont meglehetõsen érdekessé tette a mi vizsgálódásunk
szempontjából ennek a politikusnak az álláspontját, az, hogy elvi szin-
ten kelt Bihar védelmére, éppen esetleges és szubjektív jellege miatt
támadva a költségvetés elosztásának rendszerét. Ha az ilyen politikai
ál lásfog lalások következetesek, akkor fokozatosan, szinte fertõzés út-
ján i s,  a politikusok mentalitásának megváltozását okozhatják, külö-
nösen, ha pozitív reakciókat váltanak ki a Végrehajtó Bizottságból.

B iztos, hogy Sabin Gherman a maga félmûveltségre valló eszméi-
vel nem tudná megoldani azokat a gondokat, amelyekkel a helyi köz-
igazgatás szintjén küzdenek az intézmények. Különösen az a
kontraproduktív mód nem túl vonzó a választók számára, ahogyan
pol itikai javaslatait megteszi. Egy olyan párt, amely Erdély közigazgatá-
si  autonómiájáért harcol anélkül, hogy hitelt érdemlõ vezetõi lenné-
nek, és olyan kivételes intellektuális alappal rendelkezne, amelynek
pol i t ikai vonala konszenzusban álljon az Európai Unióban vagy éppen
a hozzánk közelebbi Vajdaságban alkalmazott regionalizmussal, koc-
káztatja, hogy csupán az országos szintû politika regionális szinten va-
ló megismétlõje lesz. El kell kerülni a pszeudoregionalizmus csapdá-
ját,  a mai Romániában mûködõ csõdpolitikai rendszer közönséges le-
másolását – hogy egy méreteiben csökkentett centralizmus legyen,
amely azonban mégiscsak centralizmus, s amelynek fõ hibája a funk-
c ionál i s kritériumok hiánya a pénzforrások szétosztásában.

Lehet, hogy az említett politikusok nincsenek tudatában annak,
hogy álláspontjuk az elsõ lépés egy új alternatíva felé Romániában.
Mindazokkal a hiányosságokkal együtt, amiket elsõsorban a listás vá-
lasztási rendszer mechanizmusai és az abból következõ klientizmus
okoznak, remélhetõ, hogy végsõ soron kialakul a politikusok felelõs-
ség tel jesebb magatartása a helyi választókkal szemben. Már csak azért
i s,  mert egyre több politikus jön rá arra, hogy egy életképes politikai
karrier nem épülhet kizárólag ideológiai, teljes egészében elméleti
kri tériumokra, nélkülözve a konkrét, pragmatikus tevékenységet.

Fordította: HADHÁZY Zsuzsa

ALEXANDRU SERES 1957-ben született Nagyváradon. A Jurnalul
bihorean szerkesztõje. Infernul nostru cel de toate zilele  (Mindennapi
poklunk – publicisztika), Multiprint Kiadó, Nagyvárad, 1998.

BAKK Miklós

Nyelvi jogok és
a hegemónia szelleme

Az õszi politikai évad nagy témájának tekintett alkotmánymódosítás
ismét napirendre tûzi az RMDSZ sajátos követeléseit, köztük a ma-
gyar nyelv hivatalos használati körének bõvítését. A kérdés látszólag
nem tartozik ama „drámai” hatású tematizációk közé, mint amilyen
–  például – a státustörvény. A magyar nyelv hatósági használatának
egyfajta szokásjoga a Székelyföldön mindig is létezett, s ezt hallgató-
lagosan tudomásul vette a román társadalom. Az év elején elfogadott
közigazgatási törvénnyel pedig megszületett a posztkommunista Ro-
m ánia elsõ olyan jogszabálya is, amely egyfajta hivatalos státust biz-
tosít a kisebbségi nyelveknek ott, ahol azok beszélõinek aránya eléri
a húsz százalékot.

Az RMDSZ az alkotmánymódosítás során csupán a nyelvhasználati
jogok körének bõvítését szeretné elérni, elsõsorban az igazságszolgál-
tatás terén. Vezetõi siettek óvatosan leszögezni: nem „második hivata-
los nyelvvé” kívánják tenni a magyar nyelvet, hanem csupán az anya-
nyelv használatának mint emberi jognak a feltételeit kívánják megte-
remteni.

Alexandru SERES

Hátrányos helyzetûek

Ha egy p i llantást vetsz Bihar kertjére, éppen olyan szomorú és sorsára
hagyott megyének tûnik, mint a többi. De ha van benned annyi kíván-
csiság, hogy belenézz a statisztikákba, észreveheted, van valami plu-
sza: élen jár a hátrányos helyzetû megyék sorában.

De nem a gazdasági erõforrások hiánya miatt hátrányos helyzetû
vidékrõl van szó, ahogy azt hinni lehetne. Annak ellenére, hogy a kü-
lönbözõ d í jak és adók összegyûjtése szempontjából az elsõk között
van,  az állami költségvetésbõl a helyi szükségletek kielégítésére kapott
összeg  szempontjából a sor végén található. Pontosabban, az elsõ eset-
ben a – negyedik, a másodikban az – utolsó helyen áll! Azt hinné az
ember, hogy az a mód, ahogy a kormány Bihart kezeli, termékeny ta-
laj já változtatná a megyét Sabin Gherman eszméi számára. Szó sincs
i lyesmirõl.

N agyon kevéssé ismerem a más megyékben levõ helyzetet, de úgy
tûnik, hogy Sabin Ghermannak, legalábbis Biharban, a nemrég lezaj-
lott  erdélyi körútján tett kijelentések ellenére, semmilyen politikai ha-
tása nincs. Az a két-három politikus, akikre – nevük említése nélkül –
mint szimpatizánsokra és mint az általa létrehozni akart párt esetle-
ges tagjaira utalt, nemcsak nem meghatározó politikailag, de még
csak nem is akarja ismertté tenni nevét és szándékát. Viszont néhány
politikus, a hatalom táborából éppúgy, mint az ellenzékébõl, egyre fe-
lelõsségteljesebben fordul a felé a megye felé, amely a parlamentbe
küld te. Persze, nem újdonság, hogy egy képviselõ politikai diskurzu-
sával egyes helyi érdekeket támogasson. De az ilyesmi legtöbbször
egyszerûen személyes vagy pártérdekeket szolgál. Ezért úgy tûnik, az
általam az alábbiakban megadandó példák egyike nem a legtalálóbb.
Mihai Bar PSD-s képviselõ, azelõtt a Megyei Tanács elnöke, nem ódz-
kod ik attól, hogy nyilvánosan kiálljon az egyes bihari helységeknek
juttatandó összegek növelése mellett; de õ kizárólag azokért a telepü-
lésekért lobbizik, amelyekhez személyes érdekek fûzik, vagy azért,
mert barátság köti az illetõ helységek polgármestereihez, vagy egysze-
rûen azért, mert a helyi vezetés PDS-s. Voltaképpen ugyanarról a köz-
pontosí tó mechanizmusról van szó, amely egyeseket teljesen szubjek-
tí v kritériumok alapján mások kárára elõnyben részesít. Ezzel együtt,
képviselõnk akaratával vagy anélkül, az eredmény kedvezõ: az erõfor-
rásoknak azon helységek felé való irányítása, amelyek a választáskor
azt a pártot támogatták, amelynek Mihai Bar tagja. Így sokkal szoro-
sabb a kapcsolat a választók és képviselõjük között. Már ez is haladás,
még  ha csak tessék-lássék is; többet nem enged a rendszer. Vagy még-
is? Lássunk egy másik példát, ez alkalommal az ellenzék táborából.

Cornel Popa képviselõ nemrég nyíltan állást foglalt azzal a nemtö-
rõdömséggel szemben, amivel a kormány Bihart kezeli. „Bár Bihar

federálisról, jobban mondva a fõvárostól) az alacsonyabb szintekre –
a lando kra (amelyek voltaképpen tartományok), a k reisekre (egyfaj-
ta megyék) egészen a városokig, községekig.

És azért is mondom, hogy a német társadalom demokratikusabb,
mint a francia, mert Németországban a hatalom megosztottabb. Ho-
lott a demokrácia egyik legszentebb elve éppen a hatalom olyan sok
hatalmi központ közötti megosztása, hogy ezek közül egyik se tudja
soha semmilyen körülmények között uralni a többit. És ugyanakkor
minden hatalmi központot ellenõrizzen a többi. Azt hiszem, hogy ez,
ahogy a németek mondják, a lényeg. Mert úgy tûnik, hogy mindez a
s ok romániai vita a nemzetállamról, pontosabban az ország
föderalizálásának veszélyérõl stb. a demokratikus szellem azon hiá-
nyának egyik jele, amely a román társadalmat jellemzi. Másrészt pe-
d ig  – de ez már egészen más történet – a román társadalom szintén
„hagyományos”, de sokkal régebbi, abból az idõbõl származó gyenge-
ségének a jele, amikor a modern demokrácia még nem született meg.
Akár nemzeti volt akkor az állam, akár nem, akár egységes, akár nem.

Mert vol taképpen nem valamilyen föderalizálásról van szó – ami
azt je lentené, hogy Románia területén saját alkotmánnyal, saját parla-
menttel és kormánnyal, zászlóval és himnusszal stb. rendelkezõ álla-
mok alakuljanak, ami országunk szintjén kimondottan caragialeinak
tûnik –, hanem nagyobb autonómiáról helyi, regionális stb. szinten.
Sajnos, a helyi autonómia növekedése automatikusan a központi ha-
talom csökkenését jelenti. Holott egy nem demokrata számára ez tel-
jes egészében megengedhetetlen, elsõsorban, mert semmiképp sem
felel meg neki. Ezért meg sem érti. Ezért úgy is fogja fel, mint valami
szörnyû veszélyt. És ezzel vége.

3 .  Köszönöm, hogy megkért, írjak errõl a témáról. Lám, írtam is
Önnek, drága kapitalista uram.

4 .El  ne felejtsem: ne téveszd össze az amerikai vagy német födera-
l i zmust, vagyis a demokratikus föderalizmust a szovjet vagy jugoszláv
fö deralizmussal – egy többé-kevésbé totalitárius, lényegében
pszeudoföderalizmussal. Mert a Szovjetuniót, éppúgy, mint Jugoszlá-
viát, erõs kézzel irányították Moszkvából, illetve Belgrádból. Vagyis
ezek a kommunista föderációk központosított államok voltak. (Fur-
csállod? Elfelejtetted a demokratikus centralizmus kifejezést?) (Más
gondolatmenet szerint: fogalmi ellentmondás, nem? Mint egyébként
a kommunista nacionalizmus vagy a nemzetikommunizmus.)

Fordította: HADHÁZY Zsuzsa



Steliu LAMBRU

Politikai tervek egy
román föderáció
létrehozására

A nemzeti-csausiszta historiográfia, minden más történetírásnál in-
kább, mélyen meggyökereztette a jelenlegi román geopolitikai tér tel-
jes politikai egységének képzetét; a nacionál-csausiszta zsargon sze-
rint ez az egység a centralizált állam képében egyfolytában megvolt és
mûködött, amióta csak a románok megjelentek a történelemben.
A román államalakítás politikai története megírásának ez a szeren-
csétlen módja mindmáig érezteti hatását: a román akadémiai körök
és a nem akadémiai világ is, a szakértõk és a nem szakértõk egyaránt
elfogadnak bármilyen történelmi vitát, ha a román államnak nem egy
másfajta konfigurációjáról van szó, mint a mai. A román állam politi-
k ai  képzetét annyira megfertõzte a nemzeti-csausizmus, hogy Romá-
nia bármilyen más felfogását vagy átgondolását kemény és nem min-
d ig akadémiai jellegû megítélés kíséri. Magának a politikai áramlatok-
nak és a modernitás hagyományos gazdasági doktrínáinak, valamint a
pol i t ikai pártoknak a meghatározása is szembetûnõ következetlensé-
geket tartalmaz. A nacionál-csausiszta „tervben való megrekedés”, bi-
zonyos – inkább egyéni, mint egészséges versengés nyomán kialakult
–  törekvések ellenére, 1989 után is tovább él. Az ideológiai elhatároló-
dás és a kulturális csausizmussal való gyökeres szakítás bizonytalan
marad t,  a történelmi vitákra gyakran amatõrizmus nyomja rá a bélye-
gét,  s ha azok hoznak is vajmi eredményt, azt nem alkalmazzák.
A posztmodern is oka annak, hogy az ideológiai körülhatárolódás
nem annyira éles. Ahogyan a politikai elmélethez 1989 után is gyakor-
ta furcsán visszatértek a politikai gyakorlatban, ugyanúgy a politikai
áramlatok redefiníciója során sem adódott alkalom a román állam
struktúrájának átgondolására. Ezt a fogyatékosságot erõsíti az ilyen
irányú hagyomány hiánya is, ami nélkül pedig bármilyen új kezdemé-
nyezés,  még az olyan fogalmak megragadása is a politikai programok-
ban,  mint a „föderalizmus” vagy az „önrendelkezés” – amelyek végsõ
soron a mai Európában oly elterjedt decentralizálás összetevõi –, ele-
ve vulgarizáló és sokszor torzító, rosszhiszemû, a tulajdonképpeni té-
mától  e l rugaszkodott értelmezések kockázatának van kitéve.

A románok többsége meglepõdne, ha megtudná, hogy tulajdon-
képpen a mai Románia kiépítése olyan folyamatnak volt az eredmé-
nye,  amely hosszas belsõ és nemzetközi vitákkal és egymásnak ellent-
mondó opciók közötti választással járt, és mint terv eléggé hozzávetõ-
leges mértékben valósult meg. Romániát kézzelfogható politikai enti-
tásként elképzelni és feltalálni valóságos b rainstorming eredménye
volt a nagy nyugati kancelláriák diplomáciai laboratóriumaiban. A ro-
mán történetírásban oly elítélt dolog, „a nagyhatalmak érdekösszeját-
szása” vezetett el, egy adott pillanatban, a román állam megszületésé-
hez i s. A „Dácia-eszmével” egyenértékû „Románia-eszme” történetét
a t i zennyolcadik század végétõl követve, észrevehetõ, hogy az Egyesült
Fejedelemségeket/Dáciát/Romániát összevéve elég heterogén és ke-
ser vesen kialkudott paraméterek között képzelték el, és ezek ma má-
sak,  mint a kezdetiek. A be nem teljesült mutatók egyike maga (Nagy-)
Románia politikai felépítése, jelesen a föderális Románia/Dácia terve.
S ha Románia konfigurációja ma olyan, amilyen, az nem a történe-
lem valamiféle „logikájának” eredménye, ahogyan azt Lucian Boia is
megjegyzi Istorie ºi mit în conºtiinþa româneascã (Történelem és
mítosz a román köztudatban) címû munkájában, hanem az a válto-
zat,  amely történetesen diadalmaskodott egy adott pillanatban (példá-
ul  1918-ban). A román állam létrehozásának két nagy pillanata, 1859
és 1918, egyszersmind jelentõs föderációs törekvések érvényesülését
i s jelentette a leendõ állam megszervezésében; ezek a törekvések ké-
sõbb  alulmaradtak a francia ihletésû egységes, központosított és bü-
rokratizált nemzetállam modelljével szemben.

M i  a jelentése a föderalista irányzat visszatérésének a politikael-
méleti vitákba? 1989 után számos példáját láttuk a szövetségi álla-
m o k kudarcának, például a volt Csehszlovákiában (a „bársonyos kü-
lö nválás” valamelyest szerencsésebb esete), továbbá a volt Jugoszlá-
viában (az elõbbi erõszakos és véres változata). Ez a két eset azonban
semmiképpen sem magának a föderalizmusnak a csõdjét jelenti,
hanem ellenkezõleg, csak azt, hogy ezek az államok képtelennek bi-
zonyultak arra, hogy megtárgyaljanak jogokat, és helyesen értelmez-
zenek eljövendõ struktúrákat és potencialitásokat. Ezekben az or-
szágokban is, de máshol is, például Románia esetében, a föderaliz-
mus a vidék reakciójaként jelenik meg a központtal szemben. A de-
mokratikus szabadságjogok és a perem hiúsága értelmében, ez sze-
retné, ha több szava lenne a vezetésben és az igazgatásban. A vidék-
nek az a törekvése, hogy a központ szintjére emelkedjék, nem a köz-
po nt aláásását jelenti – még ha azt a központ így is éli meg –, hanem
a többközpontúságot. Romániában, ahol a történelmi tartományok
tíz  fõvárosában sok olyan személyiség él szemét Bukarestre függeszt-
ve, akit a központosítás tönkretett, a pluralitás különösképpen kívá-
natos. A vidék szemében a központ a „hatalommal” azonos, az pe-
dig, hogy kétségbevonja, nem jelent egyebet, mint a törekvést e hata-

lom hatáskörének tisztázására és korlátozására. A központi hatalom
és a helyi hatalom versengése a történelmi kontextualizálás általános
és ingatag fogalmai szerint a „központ” és a „perem” többnyire tör-
ténelmi utalásokkal teli kulturális konfliktusában fogalmazódik
meg. Michel Foucault a „hatalomra” alapozza a megismerést szolgá-
ló „diskurzus” fogalmának felépítését, abban az értelemben, ahogy a
hatalom az autoritás akadémikus és legitim formája egy adott geopo-
litikai térben. A hatalomról való gondolkodás szintjén a megismerés
bevezetése az önmagáról szóló diskurzusba, tehát a megismerés-ha-
talom úgy értelmezendõ, hogy a hatalom részt vesz a megismerés
ak tusában, nem pedig úgy, hogy a megismerés tárgyának mint olyan-
nak a tevékenysége tiszta megismerést eredményezne. Az elsõ álla-
mok és az ókor nagy birodalmai a helyi hatalom bármely formáját
magának alárendelõ, centralizáló hatalom vállalkozásának alapján
épültek ki. Lényegében azonban a birodalmak kvázi-föderális épít-
mények maradtak, a központi hatalom mérsékelt jelenlétével az
uralt területeken. A Római Birodalom és különösen a Német-római
Birodalom, az Európai Unió mai politikai modelljei a hatalomköz-
po ntok pluralitását érvényesítették. Mindenek fölött trónolt a császár
személye, a hatalom jelképes alakja – inkább egy szellemi hatalomé
és autoritásé, mintsem egy megszorító, kényszerítõ hatalomé –, az
állami szolidaritás pedig a társadalmi szerzõdés (a „törvény”) betar-
tása alapján mûködött. A modernitás és a francia forradalom politi-
kai és polgári projektjei vezették be a központosító állam eszméjét
mint a tekintély abszolút legitimitását – államonként jól érzékelhetõ
különbségekkel –, a kommunista rendszerekben pedig a centralizá-
ló kisiklás a modernitás abszurd formáit öltötte magára.

A 19. században, a Török és a Habsburg Birodalom egymást köve-
tõ politikai válságainak hatására, a föderális eszme a közép- és délke-
let-európai térség nemzeti elitjeinek paradigmájává vált mint a refor-
mok bevezetésére a két birodalom hivatalnokai részérõl tanúsított
mérsékelt hajlandóság alternatívája. Noha távolról sem a centralizá-
lás francia modelljét követte, amelyre az 1848-as forradalom idején is
sz envedélyesen áhítoztak, a szövetségi modellt a késõbbi európai poli-
tikai gondolkodásban is a legéletképesebb paradigmaként tartották
sz ámon.  II. József osztrák császár és II. Katalin orosz cárnõ 18. század
végi levelezésében van egy 1783-as levél, amelyben a szentpétervári
uralk odónõ javasolja II. Józsefnek egy ütközõ-állam létrehozását
Orosz ország, Ausztria és a Török Birodalom között, amely Erdélyt,
Moldovát és Valahiát egyesítené Dácia néven. Dácia ókori nevének je-
lenléte nem volt szokatlan dolog, és nem jelentette a szomszédok egy-
fajta „öntudatát” az ókori eredetet vagy pedig a románoknak egy ko-
rábbi politikai konstrukcióban való helyét illetõen. A „Dácia” névnek
egyszerûen egy új politikai konstrukciót kellett lefednie, még ha azt
abban a korban egyszerû kuriózumnak tekintették is. A politikai em-
lékezet nem õrizte volt meg Munténiának, Moldovának és Erdélynek
Mihai Viteazul által 1600-ban történt „egyesítését” (mint olyat, ezt az
egyesülést jóval késõbb, az 1840-es években fedezték fel és értelmez-
ték). Nagy történészünk, A. D. Xenopol még 1880-ban is úgy véleke-

dett róla, mint Erdély meghódításáról Mihály vajda által. A középkori
térképek rendszerint ókori helyneveket használtak valamely geopoli-
t ik ai tér pontosabb meghatározására. Sokatmondó tény, hogy mind
II. Katalin, mind II. József tudatában volt annak, hogy egy tampon-ál-
lam enyhítené az osztrák–orosz–török konfliktusokat. Következés-
k éppen Dácia királysága, az eljövendõ Románia, Ausztriának és
Oroszországnak abból a kívánságából született, hogy elkerüljék a köl-
c sönös és az oszmán birodalommal való szomszédságot. Tünetérté-
kû, hogy a 18. század végén és a 19. század elsõ három évtizedében a
moldovai és munténiai bojárság politikai tervek sokaságával fejezte ki
vágyát egy Moldova és Munténia fejedelemségekbõl álló föderális poli-
t ikai építmény iránt, a két uralkodó levelében foglaltaknak megfelelõ-
en. Jellemzõ Horea, az 1784–1785-ös parasztfelkelés vezetõjének
esete is, akit amolyan potenciális Rex Daciae-nak tekintettek.

 A II. Katalin levelétõl 1859-ig eltelt idõszak a virtuális Románia
vagy az elméleti Románia periódusa. Ez utóbbi dátumtól létezik a
tényleges Románia, amelynek jórészt kísérleti terv jellege van. A virtu-
ál i s szakasznak két elkülöníthetõ alperiódusa van: az orosz és a nyu-

gati, szorosabb értelemben francia–német alperiódus. A föderális ter-
vek zöme orosz hatás alatt született, Napóleon vereségétõl kezdve az
1840-es évek elejéig. Az ötödik évtizedtõl a román geopolitikai elkép-
zelések a nyugati eszmék hatása alá kerülnek, és egy széles körû álla-
mi  konstrukció, a Dunai Konföderáció irányába mozdulnak el, ez a
szövetség  a Duna menti országokat tömörítette volna. A Kárpátok ívén
kívüli fejedelemségek politikai európaizálódása egyszersmind egy
nyugati  típusú, az orosz befolyástól és a keleti szellemtõl mentes ro-
mán államot vetített elõre.

Moldova és Munténia fejedelemségek felkeltették az oroszországi
hadjáratra készülõ I. Napóleon figyelmét. 1803-ban két tervet dolgo-
zott ki; az egyik szerint Moldova és Munténia Ausztriába integrálódott
volna, Oroszországot elszigetelve, a másik szerint egy Dunai Konföde-
rációba, Szerbiával és Bulgáriával együtt. E napóleoni elképzelések
után több mint két évtizeddel, 1825-ben, Mihail Sturdza, Moldova le-
endõ uralkodója kiadta Consideraþiuni asupra Moldovei ºi Valahiei
(G ondolatok Moldováról és Oláhországról) címû munkáját, amelyben
ki fejtette, hogy az eljövendõ államot „minden oroszok cárjának oltal-
ma” alá kell helyezni. Egy évre rá Nicolae Roznoveanu moldovai
oroszbarát bojár Oroszország uralkodójától kérte egy Dunai Konföde-
rác iónak vagy Dácia királyságának a megalakítását a török fennható-
ság  alatt  élõ szlávok és románok lakta területekbõl – ennek révén
fenntartható lett volna az offenzíva Ausztria és Franciaország ellen. Az
1831 - ben kezdõdött orosz foglaltság, az intézményi átalakítás és az
Organikus Szabályzatoknak mint a Román Fejedelemségek eljövendõ
alkotmányának a kidolgozása eloszlatta a kétségeket Oroszország ama
szándékát illetõen, hogy Európa délkeleti részén kiterjessze befolyási
övezetét.

Míg a föderalizmus a Kárpátokon kívüli román területeken ilyen
aktív szerepet játszott, az osztrák birodalom románjai körében a föde-
ralizmus egyenesen a politikai gondolkodás és a románoknak az eljö-
vendõ Ausztriában betöltött helyét illetõ elképzelések sarokköve volt.
A legnagyobb hatású kétségtelenül a német világból behozott födera-
lizmus volt, hiszen – a francia vagy orosz ihletésû föderalizációs hatá-
soktól eltérõen – fokozta a hitelét az a tény, hogy a Német Birodalom-
ban ténylegesen is gyakorlatba ültették. Az Avram Iancu és a Simion
Bãrnuþiu vezette románok tiltakozása Erdélynek Magyarországgal való
1848-as egyesülése ellen – noha Avram Iancu 1848 márciusában
még egyetértett ezzel az egyesüléssel – nem az összes románok politi-
k ai  egységvágyából eredt, és a forradalom elõtti politikai tervekben
m eg fogalmazott szövetségi államelv megszegéseként tûnt föl.
Bãrnuþiu beszéde, amelyet Balázsfalván tartott 1848. május 2/14-én,
vi lágosan kimondott politikai terveket tartalmaz: „Csak miután létre-
jött  és megszervezõdött a román nemzet is, az egyenlõ szabadság
alap ján,  csak akkor köttessék szövetség a magyarokkal a közös véde-
lem érdekében, ahogyan annak két szabad nemzet között történnie
kell.” A politikai jövõt vagy egy olyan politikai entitás, Dácia királysága
(Moldova, Munténia, Bánát, Erdély és Besszarábia) formájában kép-
zel ték el, amely Ausztriához tartozik, vagy pedig olyan konstrukcióba

fog lalt politikai egységek formájában, amilyet A. C. Popovici késõi fö-
derális tervezete vázolt. A pánromán politika – íme, egy olyan foga-
lom,  amelyet a román és idegen történészek, a román historiográfia
elkerül ; a pánszláv, pángermán stb. fogalmak közhasználatúak, a
pánromán pedig nem –, az összromán politika tehát a történelmi tar-
tományok szövetségében, nem pedig a központosított nemzetállam-
ban gondolkodott, egyike volt ez az akkori idõk legkövetkezetesebb
eszméinek. A magyar forradalmárok legfõbb vádja a negyvennyolcas
erdélyi román forradalmárok ellen éppen az volt, hogy el akarják vá-
lasztani Erdélyt Magyarországtól, és a Kárpátokon kívüli fejedelemsé-
gekhez akarják csatolni. Ismeretesek a román hercegség létrehozásá-
nak tervei Ausztrián belül, kidolgozói Andrei ªaguna ortodox püspök
1848 nyarán, illetve Stephan Ludwig Roth szász lelkipásztor.
A pánromán föderalizmus legjelentõsebb teoretikusa azonban Ioan
Maiorescu, Titu Maiorescu apja volt. A frankfurti német országgyûlés-
hez 1848  nyarán és õszén elküldött két tervében Maiorescu kimutatta
egy olyan szövetségi politikai alakulat elõnyeit, amely a Német Biroda-
lom befolyása alatt állna, „Nagy-Romániából a régi Dácia határai kö-



zett „Nagy-Románia” létrejötte körül a föderalizmus még jelentõs po-
l i t ikai áramlatnak számított, amelyet csak azután adtak fel, hogy az
utolsó osztrák uralkodó kiáltványa „hûséges népeihez” kudarcot val-
lott ,  s különösen miután Thomas Wodrow Wilson meghirdette a nem-
zeti önrendelkezés elvét. Mégis, 1918 elõtt nem mondtak le teljesen a
föderalizmusról. 1918. március 27-én, Besszarábia Romániával való
egyesülésének kikiáltásakor, az Egyesülési Nyilatkozatban fontos
megállapítások kaptak helyet: „1. Az Ország Tanácsa (vagyis a
besszarábiai parlament – a szerzõ megj.) továbbra is fennmarad,
hogy megoldja és megvalósítsa az agrárreformot, a nép szüksége és
kérése szerint; határozatait a román kormány el fogja ismerni;
2 .  Besszarábia megõrzi tartományi autonómiáját, az Ország Tanácsá-
val  (a Diétával) az élén, amelyet a jövõben általános, egyenlõ, közvet-
len és t i tkos szavazással választanak meg mint végrehajtó és saját köz-
igazgatási szervet; 3. Az Ország Tanácsának hatáskörébe tartozik: a) a
helyi költségvetés megszavazása (…)” Egy Romániából és a volt Oszt-
rák–Magyar Birodalom románjai által lakott területekbõl álló föderá-
c ió létrehozása az elsõ világháború végén életképes gondolatnak tûnt.
Csakhogy ebben az esetben is diadalmaskodott a Régi Regátban már
mintegy fél évszázada begyakorolt modell.

A román föderáció létrehozására irányuló politikai tervekre vetett
eme pillantás után megállapítható, hogy ma Románia éppen az ellen-
kezõ végletén van annak, amit ezek a politikai tervek jelentettek: köz-
társaság  az alkotmányos monarchia helyett és központosított állam a
szövetségi állam helyett. Románia, sokkal nagyobb mértékben, mint
ahogy a csausiszta történetírás számunkra látni engedné, a külföldi
k ancelláriák terméke volt, ami persze nem csökkenti a legitimitását.
A Dáciáról/Romániáról az illetõ korban alkotott elképzelések pluraliz-
musának egyszerû a magyarázata: egy elõzmény nélküli politikai cél-
ki tûzés eg yedisége természetesen magával hozta az összes szóba jöhe-
tõ korabeli változatok és politikai tervek fontolóra vételét. Az összeha-
sonl í tás a jelenkori politikai tervek különbözõ változataival segíthet
annak a kulturális légkörnek a megértésében, amely a román állam
megszületését százötven évvel ezelõtt körülvette; noha a történelem
elméletében a párhuzamok nem szoktak alkalmas következtetésekkel
és megoldásokkal szolgálni, s az akadémiai vitákban rendszerint el is
kerülik azokat.

A román állam modellje 1918-tól mindmáig a hipercentralizált és
a hiperbürokratizált állam. A balkáni nacionalizmusok osztályozása
k apcsán Sugár Péter rámutatott, hogy a román nacionalizmus sajá-
tossága – amely nagymértékben 1918 után alakult ki – a bürokrati-
k us nac ionalizmus, amelynek erõs centralizáló és uniformizáló szere-
pe van. A centralizálás volt a román nemzetállam valamennyi politikai
el itjének beteljesületlen vágya (ezt a modellt fogadták el a bánsági és
erdélyi, valamint az ókirályságbeli elitek is), az egységesség elvével
egyetemben (egy állam, egy nemzet, egy nyelv). A poszmodernitásban
azonban a hatalmi központok pluralitása látszik a „legkézenfekvõbb”
megoldásnak. Ahogyan Adrian Marino is rámutatott a Politicã ºi
culturã (Politika és kultúra), valamint az A l treilea discurs (A harma-
dik d isk urzus) címû kötetében, a többközpontúság mellett érvelve a
román k ultúrában, ezek a kulturális centrumok nem fejlõdõképesek,
ha nem válnak egyszersmind alternatív politikai központokká is. S
ahogyan Sorin Antohi még ennél is félreérthetetlenebbül megjegyezte:
mai alakjában „a román kultúra egyszerû fikció”, amolyan Ersatz-a a
„román kultúráknak”, amelyek, sajnos, ma is mély kapcsolatban
vannak a Michel Foucault elemezte megismerés-hatalommal.

Fordította: ÁGOSTON Hugó
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zött” és egy „erõs Magyarországból”. A román–magyar virtuális föde-
rác iónak kellett volna szemben állnia egy másik tervezett föderációval,
a németellenes „szláv szövetséggel”, és biztosítania a német politikai
tér kijáratát a Fekete-tengerhez.

 Maiorescu tervezeteit heves bírálatok érték, ezek legádázabbika
elnemzetlenítéssel vádolta a román fejedelemségek esetleges „elné-
metesí tése” miatt, amennyiben a tervet gyakorlatba ültetik. A román–
magyar testvériség zászlaját az 1848-as forradalom idején fõleg a
munténiai forradalmárok lobogtatják, különösen Nicolae Bãlcescu és
Dumitru Brãtianu. Az utóbbi egy olyan román–magyar szövetséget ja-
vasol t,  amely késõbb az „osztrák–orosz zsarnoksággal” szembeszálló
konföderációban öltött volna testet. Bãlcescu ennél jóval átfogóbb
„Kelet-európai Konföderációs Köztársasága” három nemzetbõl álló
pol i t ikai konstrukciót javasolt: magyar, jugoszláv (szlovénok, horvá-
tok,  dalmátok és szerbek) és román (erdélyi, bánsági, magyarországi
és a Kárpátok ívén kívüli Fejedelemségek románjai) részvétellel, to-
vábbá a valamennyi komponens nemzet teljes jogegyenlõségét bizto-
sí tó szövetségi intézményekkel. Legalábbis elméletileg. A másik olda-
lon meglehetõsen mérsékelt volt az ilyenszerû politikai együttélés
iránt a lelkesedés. Kossuth Lajos elfogadott volna egy föderációt,
amely azonban nem érinthette Magyarország „egységét”. A különbsé-
gek a Habsburg Monarchia románjainak, illetve a munténiai romá-
noknak a föderalizmusa között szemmel láthatóak voltak, és különö-
sen ez utóbbiak terveinek nagyfokú utópizmusára vonatkoztak; ezt
G eorge Ciorãnescu is aláhúzza a Românii ºi ideea federalistã (A ro-
mánok és a föderációs eszme) címû munkájában: „Míg a Fejedelem-
ségek románjai azért voltak föderalisták, hogy ily módon valósítsák
meg  a nemzettársaik által lakott valamennyi tartomány egységét, az
osztrák birodalom románjai azért voltak azok, hogy kivívják az egyen-
lõséget a birodalom többi együtt élõ nemzetével. Az utóbbiak a kitartó
alkotmányos harcra szorítkoznak, idõnként fellázadnak a magyarok
ellen, de mindvégig biztosítják lojalitásukról a Koronát, hogy a többi
nemzettel egyenrangú félként fogadják el õket a birodalom közéleté-
ben.  A pánrománizmus számukra túlságosan távoli álomnak tûnt,
hisz nem kapták meg a nemzeti egyenlõség jóval elemibb jogát sem,
pedig 1848-ban vérüket ontották a Koronáért.”

 A krími háború (1853–1856) után lényegesen csökken a román
fejedelemségekben az orosz befolyás. A nyugatpártoló és franciabarát
i rányzat meghatározóvá válik a román állam jövendõ konfigurációja
szempontjából. Az 1856-os párizsi békekonferencia Törökország el-
lenkezése dacára ad-hoc ülés összehívását írta elõ Moldova és
Munténia eljövendõ megszervezése érdekében. A hét hatalom (Anglia,
Franc iaország, Ausztria, Oroszország, Poroszország, Törökország és
Szárdínia) képviselõinek 1858-as konferenciája, az úgynevezett Pári-
zsi Egyezmény, az eljövendõ politikai entitás felépítését két állam fö-
derác iójaként határozza meg. A román történetírás ennek a párizsi
összejövetelnek a határozatait pozitívként és diadalként mutatja be,
mindenféle kritikai elemzés nélkül, mintegy „a történelem természe-
tes folyamaként”. Az 1997-es kiadású XII. osztályos történelemkönyv-
ben például a szerzõk, Mihai Manea és Bogdan Teodorescu kijelentik:
„Anélkül hogy tekintetbe vette volna az ad-hoc ülések döntéseiben
meg fogalmazott óhajokat (annak a két ülésnek a dokumentumairól
van szó, amelyen a két fejedelemség egyesülését szavazták meg, nem
ped ig az új állam késõbbi szervezési elveirõl – a szerzõ megj.), ez a
dokumentum (amelyet a Párizsi Egyezményben dolgoztak ki – a
szerzõ megj.) c sonk a egyesülést biztosított a románoknak.” Csakhogy
az egyezménynek azok az okmányai, amelyek leszögezték az állam-
szervezés elveit, a föderális képletet szorgalmazták, miközben ezt az
eszmét a román historiográfia visszautasítja, bizonytalan és demagóg
módon „idegennek” és a „románok törekvéseivel összeegyeztethetet-
lennek” nyilvánítja. Igaz ugyan, hogy a dokumentumokban sehol sem
jelenik meg a „szövetségi” vagy „föderáció” kifejezés, ám a bemutatott
pol i t ikai terv egy eljövendõ román föderáció terve. Kövessük végig,
miben is állt ez a „csonka” egyesítés, beszéltek-e egy centralizált állam
model l jérõl, és milyen mértékben tartották tiszteletben a román föde-
rác ióra vonatkozó európai dokumentumokat.

A román föderáció gondolatát néhány letagadhatatlan evidencia
támasztja alá. Elsõsorban a szövetségszerû építkezés beletartozott
„azoknak az idõknek a logikájába”, ha elfogadható egy ilyenfajta „logi-
k a” létezése. Mint ahogy az elõzõekben már rámutattam, minden
erõfeszítés egy szövetségi típusú politikai konstrukció irányába muta-
tott; következésképpen nem túlzás azt állítani, hogy a jelenlegi román
állam mind elméleti, mind gyakorlati szempontból jelentõs föderáci-
ós alappal rendelkezik. Sehol a Párizsi Egyezmény okirataiban nem
jelenik meg egyetlen állami entitás, hanem mindenütt kettõ. Mindig
együttvéve tekintik õket, de mindig kettõs rendszer formájában. Az
egyezmény elsõ cikkelye nagyon világos a nevet és a fennhatóságot il-
letõen: „Moldova és Munténia fejedelemségei, mostantól fogva
»Moldova és Munténia Egyesült Fejedelemségei« név alatt megalakul-
va,  Õfelsége, a szultán fennhatósága alatt maradnak”.

 Másodsorban, az egyezmény cikkelyeinek elemzése nem hagy
kétséget az Egyesült Fejedelemségek felépítésével kapcsolatban. Az
egyezmény szövegei mindkét típusú intézmény létrehozását elõirá-
nyozzák: a föderálisakat is, és mindkét fejedelemség saját intézmé-
nyei t is. A cikkelyek többségükben közös elveket fogalmaznak meg,
amelyek alapján az intézményeket megszervezik, s amelyek alapján
azoknak mûködniük kell, ám különbözõ szabályozást írnak elõ a két
fejedelemségnek. A harmadik cikkely világosan elõírja a kétfajta intéz-
mény létét és a köztük levõ különbséget: „A közhatalom mindkét feje-
delemségben egy-egy hospodárra (fejedelemre – a szerzõ megj.) és
egy választógyûlésre van bízva, amely a jelen egyezmény által megsza-
bott esetekben együttmûködik egy központi, a két fejedelemség szá-
mára közös bizottsággal.” A hatodik cikkely pedig a törvényekre vonat-
kozik: „A fejedelemség számára különösen fontos törvényeket a

hospodár készíti elõ, és a gyûlés szavazza meg. A mindkét fejedelem-
ség  számára fontos közös törvényeket a központi közös bizottság ké-
szí t i  e lõ, és a hospodárok szavazzák meg.” Továbbá nem csupán a tör-
vények és a közigazgatás volt különbözõ a két fejedelemségben (ter-
mészetesen voltak közös törvények is, amelyek az állam szövetségi
normái t állapították meg), hanem a költségvetés is, minden központ–
peri féria vita érzékeny pontja. Az egyezmény a 22. cikkelyben („a jöve-
delmek és a költségek büdzséje, amely mindegyik fejedelemségben az
i l letõ hospodár gondoskodásából készül el…”) a két költségvetés
konkrét szétválasztását javasolta, hogy utána a két költségvetés együtt
járul jon hozzá a közös föderális költségvetés felállításához.

A központi intézmények találkozóhelyéül a 27. cikkely Focºani-t ja-
vasol ta. A központi közös bizottság tizenhat tagból állt volna: „nyolc
moldovaiból és nyolc oláhból; négyen azon személyek közül, akik már
töl töttek be magas állami tisztséget, négyen mindkét gyûlés saját ke-
belébõl”. A román történetírás által az egységesítés és központosítás
felé vezetõ úton átmenetinek és konjunkturálisnak tekintett központi
közös bizottság eme tagjainak megvolt a joguk, hogy részt vegyenek
mindegyik fejedelem megválasztásában. Voltaképpen ez a bizottság a
felügyelet és az ellenõrzés szerve volt – „jelezheti a hospodár számára

a véleménye szerint sürgõsen megreformálandó visszaéléseket, és ja-
ví tó intézkedéseket javasolhat” (32. cikkely) –, rendkívül fontos sze-
repkörrel, amint az a 29. cikkelybõl kitetszik: „A központi közös bi-
zottság állandó jellegû.” E mellett a bizottság mellett mûködött, mind-
két fejedelemség számára, szintén Focºani-ban a Magas Semmítõ-
szék.  Az állam föderális szervezettségét szavatoló eme két intézmény
fontossága döntõ volt, s a 27–42. cikkelyek terjedelmes elõírásai rájuk
vonatkoztak. Mellesleg említsük meg, hogy a két fejedelemség „milíci-
áinak” egyesítése nyomán a parancsnokságuk közös volt, bár „mind-
két milícia megõrzi a saját jelenlegi zászlaját” (45. cikkely).

A román fejedelemségek politikai története azt mutatja, hogy a Pá-
rizsi Egyezményt  követõen a román politikai elit csupán formálisan
tartotta be annak elõírásait. A Franciaország politikai modelljétõl eleve
gátlásossá vált és annak centralizáló hatásától aláásott román föderá-
c ió mindössze három évig tart, 1859 és 1862 között. A sors iróniája,
hogy mindazokat az intézményeket, amelyeknek a szövetség kötõ-
anyagaként kellett volna mûködniük, a centralizálás érdekében hasz-
nálták fel. Tulajdonképpen a föderáció kudarca már a „hospodárok”
megválasztásakor nyilvánvalóvá vált. Felhasználva a Párizsi Egyez-
mény  kétértelmûségét, amely két fejedelmet statuált, de nem feltétle-
nül két külön személyt, az ad-hoc gyûlések Moldovában és Havasal-
földön ugyanazt az Alexandru Ioan Cuzát választották meg fejedelem-
nek. Akinek aztán az intézkedései mind a centralizálás irányában ha-
tottak.  A moldovai és munténiai elitek kompromisszumra jutottak a
mindkét fél által felhozott részletekben és kifogásokban: Moldova fõ-
városát feláldozták Bukarest javára, ugyanakkor megállapították
Moldova ortodox érsekségének elsõbbségét az 1862-ben Romániává
vál t Egyesült Fejedelemségek élén. Ennek a központosító tervnek a
k udarca fõleg Cuza uralma után válik nyilvánvalóvá, amikor 1866.
február 11., a lemondása dátuma és május 10., Károly herceg Romá-
niába érkezése között, 1866. április 2/14-én népszavazást tartanak ar-
ról, hogy elfogadják-e Károlyt Románia trónjára. Ezen a napon a mol-
dovai szeparatisták, akik 1857-ben is szembeszegültek az egyesülés-
s el, Jászvásár fõterén tüntetést szerveztek az „Oláhországtól”
(„Valahia”) való különválást kérve, valamint az 1826-os oroszbarát
N icolae Roznoveanu megválasztását fejedelemmé. Következésképpen
nyi l vánvaló a centralizált román állam törékenysége, aminek az a ma-
gyarázata, hogy az 1858-as egyezményt követõ események nyomán az
európai hatalmak támogatása csekély volt. Csupán Franciaország tá-
mogatta továbbra is Romániát.

Az Ókirályság, a régi Regát vagy „Kis-Románia”, az 1850-es
évekbeni jelentõs föderális tartalom ellenére, a centralizált francia
model l  alapján jött létre. A román föderalizmus továbbra is az
ausztria-magyarországi románok körében nyilvánul meg erõteljeseb-
ben. A huszadik század elsõ éveitõl kezdve már a Balkán-félszigeti ro-
mánok is megoldást látnak a föderalizmusban. 1918 és az úgyneve-
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A moldvai csángók
identitásáról

A 19. század végéig a falvakon élõ és mezõgazdasággal foglalkozó
moldvai magyarok sajátos szerkezetû, középkorias etnikai azonos-
ságtudattal rendelkeztek. Ennek az identitástudatnak lényeges eleme
vol t, hogy a csángók, román nyelvû szomszédaiktól eltérõen, magya-
rul beszéltek, hogy ortodox közösségek gyûrûjében a római katolikus
egyházhoz tartoztak, és hogy sajátos magyar nyelvû néphagyomány-
nyal rendelkeztek. Mivel a nemzetépítés korában a Kárpátok gerincén
meghúz ódó országhatáron kívül éltek, nem vettek részt a polgári ma-
gyar nemzet megteremtésének legfontosabb eseményeiben, de soká-
ig  k imaradtak a román nemzetépítés jelentõsebb folyamataiból is.

Faluközösségeikben olyan középkorias etnikai azonosságtudat
m aradt fenn, amely nem tulajdonított szimbolikus funkciót vagy je-
lentést sem az anyanyelvnek, sem az anyanyelvû folklórhagyomány-
nak. A csángók számára egy nemzeti közösséghez való tartozás nem
életük legjelentõsebb és legfontosabb vetülete; nem is foglalkoznak
tudatosan azzal, hogy milyen nemzetcsoporthoz tartoznak. Éppen
ezért számukra a legnagyobb értéket nem a nemzeti identifikáció,
hanem az egészség és az életben maradásukhoz szükséges munkabí-
rás,  valamint a munkára való képesség jelenti. Ezért általában nem
tartják tragikusnak annak rohamos térvesztését és románra való fel-
cserélését. Miközben a Kárpát-medencében élõ magyar értelmiségiek
a csángó közösségek nyelvvesztését és a román nemzeti közösségbe
való betagolódásukat értékveszteségnek minõsítik, addig mindezt a
moldvai csángók másképp élik meg. „Az identitásváltás mint társa-
dalmi accomodation, ha megterheli is a személyiséget, s okoz káro-
kat is, többnyire nem dráma. Inkább, ha úgy tetszik, valamifajta
k onfliktusmegoldás, az egyensúlyi állapot megteremtése, valamilyen-
fajta fölemelkedés. Az egyén biztosan annak érzi.”1

A  moldvai városokban a középkorban jelentõs számú magyar kéz-
m ûves és kereskedõ élt, akinek szerepe a 16. században nem elha-
nyagolható a reformáció és az anyanyelvû vallásos élet kiteljesedésé-
ben. A történelem során azonban megsemmisült ez a magyar nyelvû
és kultúrájú polgári réteg, tehát a nemzeti mozgalmak kibontakozá-
sának idején a moldvai magyarság már nem rendelkezett olyan saját
el i t tel, amely hatékonyan tudta volna biztosítani a falun élõk identitá-
sának formálását és érdekvédelmét.

Moldova és Havasalföld 1859-es egyesülése után rohamosan in-
dult meg a román nemzeti állam kiépítése, amely 1877-ben felszaba-
dul t a több évszázados török uralom alól, majd az elsõ világháborút
lezáró békeszerzõdések következtében újabb területekkel, Erdéllyel
és Besszarábiával gazdagodott. A fiatal román államban gyors léptek-
k el kezdõdött meg a polgári román nemzet és kultúra megteremtése.
Ebben az idõben a román politikai elit bevallottan a más ajkú közös-
ségek gyors asszimilációjára törekedett, s minden eszközzel megaka-
dályozta a moldvai magyarság saját világi értelmiségi rétegének és in-
tézményrendszerének kialakulását.

A  román hatalom olyan római katolikus püspökség és teológiai
intézet felállítását hagyta jóvá Jászvásáron, amely a katolikus egyházi
intézményrendszer zavartalan mûködésének engedélyezése fejében
felvál lalta a csángók gyors elrománosításának feladatát. Ennek követ-
keztében Románia keleti országrészében a moldvai magyar közössé-
gek  soraiból kikerült és Jászvásáron átnevelt papság tudatosan kiszol-
gálta az állampolitikai rangra emelt román asszimilációs törekvése-
k et,  és durva módon folyamatosan visszautasította a hívek azon ele-
m i kérését, hogy anyanyelvükön misét hallgathassanak és gyónhas-
sanak. A türelmetlen nacionalista szellemben felnevelt papok na-
gyobb része állandóan terjesztette hívei körében azt a hivatalos állás-
pontot, hogy a római katolikusok voltaképpen román katolikusok.

A  hatalm on lévõ román elit folyamatosan visszautasította azokat a
szerény kezdeményezéseket is, melyek Moldvában a magyar nyelvû
oktatás kialakítására irányultak. Éppen ezért a csángó falvakban
m egszervezett állami iskolák csakhamar a román nyelv és a román
nemzeti öntudat terjesztésének fontos intézményeivé váltak, és a pa-
pok k al együtt tudatosan és folyamatosan rombolták az anyanyelv
presztízsét.

A  m ásodik világháborút követõ években a Magyar Népi Szövetség
ál tal megszervezett moldvai magyar iskolákban az oktatás összevont
osztályokban zajlott, nagyon rövid ideig és elég gyenge színvonalon.
A z  Erdélybõl Moldvába vezényelt pedagógusoknak kötelezõ módon
osz tályharcos és egyházellenes ideológiát kellett terjeszteniük, ezért a
helyi lakosság hamar ellenük hangolódott, s nagyon sok helyen ép-
pen a faluközösség késztette távozásra a magyar pedagógust.

Mivel falvaikban magyar nyelvû iskolai és egyházi intézmények
nem mûködhettek, a moldvai csángók történeti emlékezete gyökere-
sen eltér a Kárpát-medencében élõ magyarság történeti tudatától.
Magyar nyelvû írásbeliség hiányában elsõsorban a szóbeli folklór köz-
vetítette nemzedékrõl nemzedékre a közös magyar múlttal kapcsola-
tos ismereteket. A moldvai csángók napjainkig megõrizték a közép-
kor jelesebb magyar királyaival (pl. Szent Istvánnal, Szent Lászlóval
és Mátyással) kapcsolatos tudást (mondákat, balladákat, dalokat
stb.). Figyelemre méltó, hogy hatalmas mennyiségû magyar nyelvû
népköltészetükben elsõsorban olyan földrajzi nevek fordulnak elõ
(p l. Tisza, Duna), melyek a magyar nyelvterület központi részéhez
kötõdnek. Mivel a 18–19. században kibontakozott magyar felvilágo-
sodás és reformkor idején más országban éltek, emlékezetük nem

õriz  semmiféle tudást azokról a sorsdöntõ eseményekrõl (pl. az
1848-as forradalomról), amelyek alapvetõen meghatározták a mo-
dern polgári magyar nemzeti öntudat alakulását. A román nyelvû ok-
tatási és egyházi intézmények közösségeikben a román nemzeti tör-
ténelemnek éppen azokat a szereplõit, helyszíneit és jelképeit forgal-
m azták, melyek a magyarságot mint barbár õsellenséget mutatják
be.  Mivel a szájhagyományozás egyre inkább veszít erejébõl, a magyar
múlttal kapcsolatban nem áll rendelkezésükre olyan megbízható tu-
dás, amelyet mozgósíthatnának specifikus kultúrájuk védelmében,
kisebbségi jogaik érvényesítése vagy legitimizálása érdekében.

A 19 . század végén kibontakozó román nacionalista, asszimilációs
p ropagandának a csángókra vonatkozó feladatait és ennek eszközeit
egy Szamosújváron megjelenõ román újság cikke így fogalmazta meg
1880-ban: „Moldva két legnagyobb és legszebb megyéjében, elsõsor-
ban Bák óban és Románban a földmûves lakosság, mely a legtöbb he-
lyen kis birtokokkal rendelkezõ szabad parasztság, csak magyarul be-
sz él. Amikor beérkezel falvaikba, még rosszabb helyzetet találsz, mint
Magyarországon; tolmáccsal kell menned; asszonyaik és gyerekeik
még  jó reggelt sem tudnak románul köszönni. Ez a helyzet a mi veze-
tõink megbocsáthatatlan bûnének számít, akik sohasem foglalkoztak
ezeknek elrománosításával, és így Moldva szívében egy olyan kétszáz-
ez er lelket számláló népesség van, mely tõlünk idegen nyelvében és
vallásában. Nicolae Creþiulescu kultusz- és közigazgatási miniszter
úr, úgy látszik, hogy a székelyek rád bízták ennek a nemzeti kérdés-
nek a megoldását. Érd el azt, hogy ez a falusi népesség, melynek má-
jus  2-án földet osztottak, legyen egy nyelvében és szívében, mivel eb-
ben a megoldásban rejlik az ország sorsa; éppen ezért románosítsd el
ez eket a csángókat; szabadítsd meg õket attól a csúnya elnevezéstõl,
ami t önmaguk sem akarnak viselni, és így örök hálánkban fogsz ré-
szesülni. E cél érdekében a következõ intézkedéseket kell foganatosí-
tani: minden magyar helységben, még a legeldugottabb völgyben is
i skolát kell létesíteni; a gyermekeket végrehajtó segítségével iskolába
k el l  vitetni télen és nyáron, különösen a lányokat, akikbõl majd
anyák  lesznek, és gyermekeiket románul fogják tanítani; másodsor-
ban pedig templomaikba erdélyi román közösségekbõl származó pa-
pokat kell hozni, akik románul prédikáljanak és olvassanak fel nekik.
Amikor a pap áldását majd románul adja rájuk, amikor a kántortaní-
tó románul énekel nekik, s amikor az anyák gyerekeiket románul
fogják ringatni, célunkat csak akkor fogjuk elérni.”2

A fenti idézet egy erdélyi görög katolikus román értelmiségi
szemléletét tükrözte, szerzõje tehát nem vádolható azzal, hogy a ma-
gyarság javára torzított volna a Moldvában tapasztaltakon. Tarthatat-
lannak vélte, hogy a Moldva szívében fekvõ megyékben nagy tömeg-
ben élnek magyar nyelvû lakosok. Megfogalmazta, hogy melyek a
magyar nyelvû csángó közösségek nemzeti asszimilációjának legfon-
tosabb eszközei. A javaslatokat csakhamar követték a megfelelõ in-
tézkedések.

A 19. század végén a hivatalos állampolitikai rangra emelt asszi-
m ilációs gyakorlat, valamint az elsõ világháború idején ható intole-
ráns magyarellenes propaganda elérte célját. Az 1930-as hivatalos
népszámlálás idején a 109 953 moldvai római katolikus közül már
csak 23 886-an (21,7%) merték vállalni magyarságukat.

A  második világháborút követõ másfél évtizedben, amikor magyar
anyanyelvû iskolák mûködhettek a csángó falvakban, az egyház into-
leráns nyelvi politikája ellenére ideiglenesen megerõsödött a magyar
nyelv presztízse. A román kommunista propagandagépezet ezt a sze-
rényen kibontakozó folyamatot az 1956-os magyarországi forrada-
lom  leverését követõen hirtelen félbeszakította, és gyorsan felszámol-
ta az ígéretesnek mutatkozó moldvai magyar oktatási intézmény-
rendszert. A csángókat sújtó asszimilációs törekvések 1965, tehát
N icolae Ceauºescu hatalomra jutása után erõsödtek meg és teljesed-
tek ki, amikor a diktátor elhatározta a moldvai csángóság gyors asszi-
milálását. Alaposan átdolgozott formában kiadatta egy északi, nyelvé-
ben és identitásában már teljesen elrománosodott katolikus faluból
sz ármazó tanár könyvét, mely a csángók erdélyi román származását
hirdette. A román nacionalista propagandagépezet a kötet alaptételeit
hamarosan megkérdõjelezhetetlen dogmává merevítette, s az egyet-
len hivatalosan elfogadott véleménnyé tette Romániában3, amelynek
tételeit a fiatalabb történészek minden forráskritika nélkül elfogad-
ják4. Szomorú tény, hogy az 1989-es romániai események utáni évti-
zedben ennek a kötetnek alaposan átdolgozott angol, olasz változatát
is kiadták.

A  g yors asszimilációra törekvõ totalitárius propagandagépezet a
csángó falvak nyilvános helyeibõl hatalmi szóval kitiltotta a magyar
sz ót. A nacionalista hatalom asszimilációs gyakorlatát messzemenõ-
en kiszolgáló egyháziak még a halottvirrasztókban is megtiltották a
magyar nyelv használatát. Azzal ijesztgették a mélyen vallásos híve-
k et,  hogy „a magyar az ördög nyelve”, tehát aki azt használja, pokolra
jut. A román politikai rendõrség emberei az 1980-as években
házkutatá sokkal zaklatták és folyamatosan büntették a magánszférá-
ba visszaszorult magyar nyelvû vallási élet vezetõit. A csángók kultú-
rája iránt érdeklõdõ erdélyi és magyarországi kutatókat letartóztatá-
sokkal és beidézésekkel zaklatták, moldvai szállásadóikat pedig rend-
õrségre hurcolták, megfélemlítették és pénzbüntetéssel sújtották, s
íg y megakadályozták a csángók és a tömbmagyarság kapcsolatainak
kialakulását. Ezen események következtében a csángók egyre kevés-
bé merték nyíltan vállalni saját identitásukat, nyelvi, kulturális és et-
nikai másságukat.

Az 1992-ben végzett „demokratikus” népszámlálás során Mold-
vában összesen 239 938 katolikust számoltak össze. Közülük már
csak 1800-an (0,7%) vallották magukat magyarnak. Ebben az or-
szágrészben a római katolikusok száma 1930–1992 között
109 953-ról 239 938-ra gyarapodott, pedig a csángó közösségekben
is nagy volt az elvándorlók száma.5 Tehát a 20. században, csekély 60
év alatt a moldvai katolikusok száma megkétszerezõdött, miközben
(a hivatalos statisztikák szerint) a magyarok aránya látványosan
csökkent e felekezeten belül. Ez egyrészt a második világháborút kö-
vetõ gyors asszimiláció, másrészt az 1992-es népszámlálás türelmet-
len, nacionalista propagandájának és a megfélemlítési eljárásoknak
a következménye.6 Itt jegyezzük meg, hogy a székelyföldi kisvárosok-

ba betelepedett csángó fiatalok nyelvi asszimilációja rendszerint eb-
ben a többségében magyarok lakta régióban teljesedett ki, ahol szám-
talan elõnyben részesültek, ha románnak vallották magukat, de a po-
litikai rendõrség folyamatos zaklatása is a románságba való gyors be-
tagolódásukat segítette elõ.7

A  moldvai falvakban napjainkban nagyon gyors kultúraváltás zaj-
lik, melynek során a tradicionális paraszti kultúrát felváltja egy újabb
k öz k ultúra. Ennek a folyamatnak következménye, hogy a kulturális
másságot kifejezõ magyar nyelvû folklórelemek már nem rendelkez-
nek  többé magyar identitást termelõ és képezõ erõvel. Ez a folyamat a
Kárpát-medencében élõ magyar közösségeknél is mindenütt leját-
sz ódott, de míg másutt az akkulturáció során saját anyanyelvre épülõ
új közkultúra honosodott meg, addig a moldvai csángóknál a kultú-
rav ál tás  éppen a román nyelvû közkultúra térhódításában
finalizálódott. A 20. század közepétõl közösségeikben elõbb a vezeté-
kes rádió, majd a tévé nyomán rohamosan elterjedtek a román nyel-
vû folklór- és mûzenei alkotások. Ennek a román nyelvû közkultúrá-
nak a térfoglalása hosszabb távon elõsegíti a csángók betagolódását a
román kultúrába és közösségbe.

A moldvai csángó falvakban lejátszódó dinamikus gazdasági, tár-
sadalmi, kulturális, nyelvi és etnikai folyamatok azt mutatják, hogy a
csángó identitás esetében nem beszélhetünk egységes modellrõl, mi-
vel a különbözõ falvak, falurészek, családok és családtagok etnikai
az onosságtudata eltérõ szerkezettel rendelkezik, az élet különbözõ
helyzeteiben más és más jelentést nyer, sajátosan reprezentálódik.

Ezt a bonyolult képletet hatékonyan megvilágítja a nyelvhasználat
és az identitástudat közötti viszony. Egészen a 20. század elejéig falu-
közösségeikben a magyar volt a kommunikáció nyelve, s annak elsa-
játí tásában és továbbadásában a családnak volt döntõ szerepe. A gyer-
m ekek a második világháború végéig a román nyelvet elsõsorban az
iskolában tanulták meg, de – különösen az asszonyok körében – a
20. század közepéig elég általános volt az egynyelvûség. A férfiak nagy
többsége szülõfaluján kívül, a kötelezõ sorkatonaság idején vagy ké-
sõbb, már felnõtt fejjel, munkahelyén sajátította el a román nyelvet.
A  második világháborút követõ gyors politikai, gazdasági és társadal-
mi változások következtében megszûnt a csángó falvak addigi vi-
sz onylagos elzártsága, s egyre inkább erõsödött a kétnyelvûség. A 20.
sz ázad utolsó három évtizedében az átmeneti jellegû kétnyelvûség
után fokozatosan megerõsödött a román nyelv dominációja, s sokan
már csupán román anyanyelvûként határozták meg önmagukat.
A  m oldvai csángók számára a nyelvnek elsõsorban kommunikációs
funkciója van, közösségeikben a felekezeti hovatartozás identifikáci-
ós szerepe az erõsebb.

Sajnos, a fiatalok nem tudják pontosan és árnyaltan kifejezni a
posztmodern élettel kapcsolatos problémáikat elõdeik archaikus
m agyar nyelvjárásával, ami nagyon sokszor zavart okoz a kommuni-
k ác ióban. A nyelv fokozatos felcserélése azonban nem jelent teljes
m értékû etnikai identitásváltást, mivel közösségeikben ideiglenesen
k ialakult egy két nyelvet integráló csángó azonosságtudat. Ebben a
sz akaszban elõbb mindkét nyelv sérülést szenved, késõbb pedig a
m agyar fokozatosan elsorvad és eltûnik. Ugyanakkor a nyelvcserét
nem követi rögtön az etnikai identitás megváltozása. Különösen az
északi tömbhöz tartozó falvakban találkoztunk olyan személyekkel,
ak ik bár román anyanyelvûek, magyarként határozzák meg önmagu-
kat, míg a Tázló menti Pusztinában pl. a családban és a faluban is
csak magyarul beszélõk egy része már román nemzetiségûnek tartja
magát.

Ez  az összetett kép bontakozik ki az általuk használt vagy a rájuk
vonatkoztatott identitáskategóriák kapcsán is. Napjainkban ma-
gyarnak, csángómagyarnak, román csángónak, csángónak, katoli-
kusnak, románnak definiálják önmagukat. Azok, akik önmagukat
még magyarnak nevezik, rendszerint arra hivatkoznak, hogy õk
magyarul beszélnek, tehát magyar származásúak, hiszen még a
többséget alkotó moldvai románok vagy cigány zenészek is követke-
z etesen maghiarnak, ungurnak n evezik õket, vagy éppen
bozgornak, bangyinnak gúnyolják. Pár faluban szórványosan még
az is elõfordul, hogy elsõsorban az öregebbek székelyeknek tartják
önmagukat.8

A csángó népelnevezést elsõsorban a szûkebb környezetükben
élõ ortodox románok és cigányok használják gúnynévként, ugyanak-
kor az erdélyi és a magyarországi magyarok, a média, valamint a tu-
dományos nyelv is így emlegeti õket. Habár legtöbben még most is
pejoratívnak érzik ezt az elnevezést, egyre többen vannak, akik elfo-
gad ják, és így definiálják önmagukat. Elsõsorban a magyar anyanyel-
vûek körében találkoztunk a magyar-csángó kifejezéssel, míg a ro-
mán-csángó etnonima már a román nyelv árnyaltabb és tökélete-
sebb ismeretét, valamint a fokozatosan megerõsödõ román identi-
tást jelzi. Sokan egyszerûen már csak katolikusoknak nevezik ön-
magukat. A fiatalok körében újabban már felbukkant a román
etnonima is. Ez az elnevezés arra is utal, hogy a moldvai csángók je-
lentõs része gazdasági, társadalmi és kulturális téren szoros kapcso-
latot alakított ki a többségi ortodox románsággal. Mivel a csángó fal-
vak társadalma, gazdasága és mûvelõdése nagyon alacsony szinten
mozog, az élet szinte valamennyi vonatkozásában a többségi romá-
noktól függ.

A nyelvi asszimiláció azonban nem jelenti a teljes etnikai beolva-
dást vagy azonosulást, mivel kultúrája többi rétegében számos sajá-
tos elem fejezi ki ma is e népcsoport másságát. Az 1989-es romániai
fordulat után enyhült a politikai hatalom nyomása, mely már nem
tud ja teljesen megakadályozni vagy ellenõrizni a csángók és a Kárpát-
medencében élõ magyarok kapcsolatait és találkozásait. Az Erdély-
ben tanult csángó értelmiségiek szorgalmazására olyan érdekvédel-
m i  szervezetet alakítottak, mely céljául tûzte ki a magyar nyelvû okta-
tás és liturgia bevezetését, a másságukat kifejezõ tradíciók megõrzé-
sét, valamint az anyanyelvû kultúrához fûzõdõ sajátos etnikai identi-
tás megerõsítését.

Mindez rövid távon fékezheti a moldvai csángók nyelvi, kulturális
és etnikai asszimilációját, de hosszú távon mégis a szülõföldjükön
ható etnokulturális folyamatok határozzák meg döntõen közösségeik
az onosságtudatát.
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nehezebb évében jelent meg. A kiadvány szerkesztõi ravaszul kihasználták
a csángók mély vallásosságát, és a kötetet számtalan moldvai római kato-
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4    Stan Valentin–Weber Renate: The moldvaian csango, Budapest, 1997.
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és a feleségének három gyermeke és két leánya lett, egyik Cãlnicba
ment férjhez, és a másik Drujbába. Aztán a cãlnic-i lánynak a gazda-
sága Deleinában volt, õk csinálták Mladent és a másikat, Florea, hogy
hívták a Florea édesapját, a muzsikást? Nem tudod? Hát az meghalt.
És a végén a török ezt a földet az öreg Voinának adta:

–  Amit sikerül innen behajtani, abból fizess adót a föld után!
És fejszével, karóval, vagy tudom is én, mivel, bejelölte. Bejelöl-

te, és így bekerítette az egész földet… Még most is tarjuk, a mi csa-
ládunk, a Voinuleºti-ek, megvan itt a mi részünk. Ott lenn van egy
patak… Malmunk is volt, vízimalom, a Voinuleºti-eké. Ott mal-
munk is volt, földünk, mindenünk. Volt malmunk Cãlinic felé és a
völgyben Turcin felé még egy. És a végén a gyerekek mind elosztot-
ták. Elosztották a földet. A végén Vanu, Deca, és Ionicã, mindhárom
a Voinii Ioné, ez a három gyerek az egész földet háromfelé osztotta.
Valamit hagytak a lánytestvéreiknek, és azok is elosztották. Mi pedig
az öreg Vanã leszármazottai vagyunk, így hívták a mi apónkat, azt az
öreget. Vanã apótól származunk mi, tõle a mi családunk. Nagy csa-
lád vagyunk. Vanã apónak szintén három gyermeke és két lánya
született. És így újra elosztották azt a földet. Végül Pârvu apó odahív-
ta az én apómat, neki négy gyermeke volt, és egy lánya, és ismét el-
osztotta a földet. Az édesapámnak kevés földje volt, tizenhárom
decãre (hektár), nem tudom, hogy ezt nálatok hogy mondják…

És õk mit csináljanak? Tanuljanak mesterséget, mert különben
nem tudják eltartani magukat. Lazãr apa, apám testvére, elment
Fundeni-be, ez egy falu Rahova mellett, ott mellettetek. Ott volt né-
hány mester. Elment oda, és mesterséget tanult. Jött, hogy vigye el
édesapámat is. A többieket is hívta, de egyik sem akart menni, mert
nem voltak elég talpraesettek ahhoz, hogy mesterséget tanuljanak. De
édesapám az volt! Elmentek végül, Lazãr apa, édesapám testvére és
jómaga Negovaneþbe. Ott élt egy öreg muzsikus, Mãrinicã apó. Ügyes
mester. Zenész volt, énekelt és hegedült. Megtanult hegedülni. Jött,
hogy vigye el édesapámat is, hogy tanuljon meg õ is. Egészen nyárig
hegedültek, azután hordókat csináltak. Én is velük dolgoztam, míg
szolgálni mentem.

Földünk kevés volt, abban szegények voltunk, de volt mestersé-
günk, és volt pénzünk, jól voltunk. Aztán vettünk földet is. Most 90
hektár földünk van, de nincs, aki megmûvelje.10

5.  „…ide jöttek Bulgáriába, és itt maradtak Bulgáriában”
A következõ történt nagyanyámmal. Õ az anyjával és az egész csa-

láddal, ahogyan akkoriban szokás volt, vásárra jött ide Bulgáriába.
Vol t itt néhány rokonuk, néhány barátjuk, és azért is jöttek ide, Bulgá-
riába. Látták, hogy mi van itt, megtetszett nekik, és itt maradtak. Per-
sze, mert akkor még lány volt, és nem tudta. De az apja látta, hogy itt
jó,  és mondta neki, hogy jöjjön ide. Aztán úgy egy hét múlva elmen-
tek, és elhozták Romániából ide, Bulgáriába, 1908-ban volt ez. Ide
jöttek Bulgáriába, és itt maradtak Bulgáriában. Gyerekeket csináltak,
és itt maradtak. Né, csak engem csináltak egyedül. Egyedül vagyok.
Volt egy lányom, egyedül. És volt még egy gyermekem, de egészen ki-
csi korukban meghaltak.11

( Folytatás a következõ számban)
Fordította: BORBÉLY Éva

*   A fordítás természetesen nem tudja visszaadni a timoki román tájnyelv
sajátosságait. Ennek az öt „elbeszélésnek” az eredeti nyelvezete legin-
kább a csángómagyar nyelvhez hasonlítható.
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Otilia HEDEªAN

A timokiak (1.)
(Vallomások az identitásról)

A közösség, melyrõl a továbbiakban szó lesz, Szerbia keleti, Bulgária
északnyugati és a Duna déli részén él (a Baziaº és Calafat román tele-
pülések közötti vidék déli oldalán, legfõbb vonatkoztatási pontja a
Morava és a Timok, beleértve Vidin kerületet is). A régiót általában
Timoknak  nevezik, s demográfiai szempontból ma valóságos „pár-
ducbõrnek” számít, élnek itt románok, szerbek és bolgárok.

Ahhoz ,  hogy valamilyen képet nyújtsak a timoki román közösség
nagyságáról – és mivel a megjelent statisztikákat kellõ fenntartással
kell kezelni, mert ezek mindig egyfajta szélsõségnek a kisugárzásai –,
el  k ell mondanom, hogy a második világháború elõtt hozzávetõlege-
sen „kétszáz szerbiai és negyvenkét bulgáriai falu” tartozott hozzá.1
Bármennyire bizonytalan is ez a meghatározás, mégis egyfajta valósá-
gos helyzeten alapul, a belakott terület nagyságán, melyet a helyszí-
nen különösebb nehézség nélkül ellenõrizni lehet. Ami a lakosság lét-
számát illeti, egyelõre mindenféle találgatás alaptalan. Az 1991-ben
végzett jugoszláv népszámlálás hivatalos adatai szerint Szerbia
9 792 000 lakosa között a timoki románok nem léteznek mint ki-
sebbség.2 A Vajdaságban3 említett 2 013 000 összlakosság 1,9%-a ro-
mán, de õket a minket érdeklõ közösségtõl különálló és teljesen elté-
rõ közösségként tartják számon.4 Ugyanakkor a timoki románok ve-
zetõinek nyilatkozatai szerint az általuk képviselt csoport „kétmillió
egyént” foglal magába.5

Nem marad más hátra, mint megállapítani, hogy egy szélsõség
újabb szélsõséget táplál, ezért úgy gondolom, hogy az igazság való-
színûleg valahol a két álláspont között, félúton található. Ugyanak-
kor még itt az elején megemlítem, hogy ennek a közösségnek a
helyzetérõl beszélni most is roppant kényes feladat, akárcsak a múlt
század elején volt. Nagyon találónak érzem Tihomir Georgevics
szerb tudós szavait, aki 1905-ben beutazva a környéket elismerõen
írt a timoki románokról: „Tudom, hogy sokan a »hazafiak« közül
aggodalommal fogják fejüket csóválni, és azt fogják mondani, haza-
árulást követek el, amikor a szerbiai románokról beszélek, akiket
sokak szerint el kell titkolni vagy legalábbis akikrõl hallgatni kell.”6

A  k övetkezõ sorokban ezen kényes kérdések egyikével sem
szándékszom foglalkozni. Ebben az értelemben nemcsak követke-
zetes és rendszeres munkára lenne szükség, hanem kevésbé mos-
toha kutatási körülményekre is. Az én célom sokkal szerényebb:
idézni fogok számos olyan „elbeszélést”, amely – mint az identitás
valódi dokumentuma – a nemzet eredetének problematikájára
összpontosít.

Öt „elbeszélés” a kezdeti idõkrõl*
1.  „…egy éjszaka a kolostor kirepült Romániából”
A k oroglaºi kolostort a török háborúban elesettek emlékére építet-

ték. A rovinei csatában elesettek emlékére. De látja, mi az érdekes:
azoknak a szerbeknek az emlékére építették, akik a török oldalán áll-
tak, akik áldozatul estek, hogy is mondják, ártatlanul estek el. /…/
Mirõl  híres a koroglaºi kolostor? A koroglaºi kolostorról azt beszélik,
és ezt mindenki tudja, hogy egy éjszaka kirepült Romániából.

Hogy i s mondjam, a nagy bánat miatt, mert a koroglaºi kolostor-
nál esett el a szerbek vezére, akit Kralevics Markunak hívtak… Húga
rész érõl Mircea [cel Bãtrân (Öreg) – a szerk.] unokaöccse volt…
Mircea egyik húga egy Vukaºinhoz ment feleségül. – Legendáikban a
szerbeknek nincs nagyobb vitézük nála. De még mondok valamit: ezt
az  utcát, ahol én lakom, Kralevics Marku utcának hívták.

Milyen érdekes dolgokat beszélnek, és miért építették a kolostort?
A románok azt beszélik, hogy mindenki egy követ hozott Romániából,
és a kolostor egy nap és egy éjszaka alatt felépült.

De azt is beszélik, hogy Kralevics Markut még Romániában meg-
sebesítette nagybátyja, Mircea. Õ még Romániában megpróbálta rá-
szedni nagybátyját, el akarta fogatni a törökökkel. De mivel az na-

g yo n jól ismerte a helyzetet, Markunak nem sikerült rászednie, és fél
levágott kezével, a Dunán keresztül Romániába kellett menekülnie.
Mircea és a románok utánaindultak, és a harc itt kezdõdött
Bolboroºinál. A kolostor helyén utolérte, és a másik kezét is levágta
/…/, és mi azt mondjuk, hogy teljesen összeverte, és a román feje-
delem elé vitte. Õ, amikor meglátta a fejedelmet, letérdelt, és a meg-
maradt kezeivel imádkozott, megcsókolta a román zászlót, és azt
mondta:

– Nagy fejedelem, így jár az, aki áruló lesz, mint én!
/…/ Ami még érdekes: azt mondják, ez a szél, ami Románia felõl

fúj, a Dunán keresztül, mi sever nek (szigorúnak) hívjuk, sokkal ke-
servesebben, fájdalmasabban „sírt”. – A dombról is és a völgybõl is
érte a kolostort. – Azt mondják, hogy amikor a dombról fújt, akkor
egyféle dallama volt, amikor a völgybõl fújt, akkor másféle dallama
volt. Úgyhogy amikor a szél fújt, akkor azok a dallamok, azok a fütty-
hangok kórusban és egyenként szóltak. A helyet ma Koroglaºnak
hívják. 7

2.  „amikor a birtokot örököltük…”
Mi, amikor az egész birtokot örököltük, ezt is örököltük. Mi… így

csinálták a mieink is, az öregek. Õk így csinálták. Mert láttuk, hogyha
nem csináljuk … nem megy jól a birtok, a dolog a ház körül /…/ Hi-
szünk benne, hogy az segít, használ a gyerekek egészségének, az
úton, minden, úgy bizony. Azért csináljuk. /…/ Amikor a kávét is fõz-
zük reggel, megemlékezünk a közeliekrõl: édesapámról, édesanyám-
ról, és a többiekrõl, akik nemrég hunytak el. Mi ezt így csináljuk, és
így hisszük.8

3.  „b ánkódom a falum és az országom után…”
Az  országban, az én Romániámban, a falumban voltam… Pász-

torkodtam. Délben hoztam a juhokat, és vittem az árnyékba. Láttam,
hogy a Dunán két ember közeledik. Futottam édesanyámhoz és édes-
apámhoz , és mondom, hogy jön két ember a Dunán át, Szerbiából,
Pãtru Burchii az én emberemmel. Levetkõzve jöttek, a ruháikat így, a
fejükön vitték… jött az édesanyám, felöltöztette, hazavitte õket, és el-
mondták, honnan jönnek. Õ azt mondta, hogy Ostrovu Maréból va-
ló… – De hazudott. – Evett… És éjszaka nálunk aludt. /…/ Éjszaka
aludt, és miután aludt, reggel megcsókoltam a kezét, és elment. Kezet
fogott édesapámmal, és amikor indult:

– Gyere, mert te az unokatestvérem vagy, jönnek a németek, és
mind le fognak szúrni, meg fognak ölni!

Én megértettem, hogy az unokatestvérem. Összeszedtem magam,
és elmentem, egészen Turnu-Severinig. És ott sorsomra hagyott a töb-
b i  emberrel. Mindenfelõl voltak emberek. /Hosszú rész következik
egy utazásról, melyet az adatközlõ még a timoki faluba érkezése elõtt
tett./ Aztán elköltöztünk, és Dobrovnic, Split közelébe kerültünk. On-
nan egy másik hajóba költöztünk, és azt mondták, hogy közeledünk
Románia és Szerbia felé: akik szerbek, azok Kladovónál mennek át, a
románok Turnunál. És hazajöttem. Így volt nekem megírva. Bánkó-
dom a falum és az országom után, ahol felnõttem, és ahol éltem.
Hogyisne bánnám, de hát mit csináljak? Eltelt az én idõm, megöre-
gedtem, mit csináljak? Éljenek az unokáim és éljenek az ellenségeim
is úgy, ahogy én éltem…9

4.  „…bejelölte, így ni, bekerítette az egész földet”
Hát melyiket akarják tudni? A birtokosat! Élt az öreg Voina, aki

idejött. Biztos… én biztos vagyok benne, hogy Romániából jött, on-
nan, a ti földetekrõl. Átment a Dunán, és idejött. Itt talált… – Akkor
itt voltak a törökök, mert mi ötszáz évig török iga alatt voltunk. Itt vol-
tak tehát a törökök. Itt volt a Boºneac török. Az övé volt az a falu ott a
völgyben. És mi itt. – A mi öregünk, amikor jött, az öreg Voina, itt állt
meg. Itt csak síkság volt, erdõ, nem voltak házak… Miután letelepe-
dett, csinált egy gyereket. Csak egyet: Ion volt a neve. De aztán Ionnak



tozik, ki kellett hangsúlyozni Délkeletnek ezen megkülönböztetõ vo-
nását, ami vitathatatlanul az ajándékozás kultúrájához kötõdik.

A z ilyen kulturális különbségek keverednek a társadalmiakkal.
Közép-Európában, egyes nagy középkori királyságok (elõbb Magyar-
ország, majd Lengyelország) eltûnte után is megmaradt a törzsökös
arisztokrácia mint olyan. Az oszmán uralom alá került Délkelet-Eu-
rópában a helyi arisztokrácia egyre inkább a birodalom muzulmán
szolgáival vagy legalábbis görög klientúrájával cserélõdött fel. Mind-
azáltal, anélkül hogy a nyugaton elfogadott módon kristályosodott
volna ki, a kézmûiparhoz és késõbb az iparhoz kötõdõ polgárság idõ-
ben hamarabb és szilárdabban alakult ki Európa központi részén.
A Balkánon a polgárság történelmileg késõn jelent meg, és inkább a
kereskedelmi, cseretevékenységhez kötõdött, mint a kimondott ter-
melõtevékenységhez. Amit ilyen körülmények között könnyen meg-
állapíthatunk, az a folyamatosság a közép-európai elit szintjén, ami
az arisztokratikus hagyományok mûvelésében, a társadalom fentrõl
kezdeményezett megreformálására irányuló próbálkozásokban (a
felvilágosult abszolutizmustól az 1848-as nemesi liberalizmusig) és
a városi polgári magatartásforma kialakulásában nyilvánult meg.
Délkelet-Európában viszont a folyamatosság megszakadásáról van
szó az elit szintjén (aminek következtében a kommunizmus arány-
lag könnyen végrehajtotta annak eltervezett szétbomlasztását), mi-
közben egyfajta kommunitarizmus és kollektivizmus (a faluközössé-
gektõl a szocialista kolhozokig), egy múltidézõ  ruralizmus õrizte az
õ si törzsiség jellegzetes vonásait. Itt a hazai elit inkább mint az ide-
gen uralommal szemben álló kisnemesség és kispolgárság jelentke-
zett. Ezért bármennyire is gyenge volt a szerkezete, a nemzeti esz-
mékhez kötõdött. Ugyanakkor azonban mérsékelt demokrata volt, a
falu világát tartva a fejlõdést meghatározó tényezõnek és a nemzeti
élet legfontosabb bölcsõjének.

A nacionalizmus sem volt azonos a két térségben. Mivel egész Kö-
zép- és Délkelet-Európában etnikai színezete volt, képviselõi által
más és mássá vált a két világban: Európa szívében arisztokratikus (a
magyar, a lengyel, a porosz nacionalizmus), délkeleten inkább népi
(a román, a szerb, a bolgár) arculatot öltött. Azt hiszem, el lehet
mondani, hogy a modern elitek különbözõképpen találták ki a naci-
onalizmust, saját prioritásuknak megfelelõ hangsúlyokkal. Úgy tû-
nik, a rögeszméig menõen etnikai volt – és nem elsõsorban társadal-
m i vagy gazdasági –, mert diszkriminatív volt az egész nyelvi-kulturá-
lis közösség. Véleményem szerint a modern nacionalizmus egyik sa-
játossága az volt, hogy a vezérek – nem egyszer erõltetetten – az
egész közösség nevében beszéltek, olyankor, amikor a tanulatlan tö-
m eg  nem értette meg túl jól jogait, és nem is védte túl hatékonyan
õket, s inkább kitörésekkel (betyárkodás, forradalmak, felkelések)
reagált.

A  két térség közti diszkontinuitás tehát jelentõs. Nem véletlen,
hogy a XX. század az úgynevezett „balkáni háborúkkal” kezdõdött,
amelyek újra akarták rajzolni a Balkán-félsziget térképét és átren-
dezni erõviszonyait. Sokatmondó az is, hogy az elsõ világégés úgy
kezdõdött, mint a Közép- és Délkelet-Európa közti számlák rendezé-
se. Végül ugyanaz a XX. század nem csupán az 1989-es európai for-
radalommal fejezõdött be, hanem egy egész sor, Jugoszlávia szét-
bomlása okozta balkáni összeütközéssel. Mindezek az események
gyakorlatilag azt bizonyítják, hogy Délkelet-Európában a modernitás
jelentette azt a keretet, amelyen belül egész sor egymással vetélkedõ
és hadviselõ nacionalizmus kialakult. Ez a típusú modernitás kevés-
bé jellemzõ Közép-Európára, ahol a katonai megoldásokat a térsé-
gen belül ritkábban próbálták ki. A második világháborúban a hely-
zet nem volt tipikus, mert az kezdeti szakaszában Közép-Európa
N yugat felé irányuló agressziójaként határozta meg önmagát.

Délkelet-Európában a kommunizmus bukása felélesztette a ki-
tartás, a túlélés vágyát, gyorsan megerõsítette a nacionalizmust.
A modernitásnak ez a hozadéka tartósabbnak és sikeresebbnek bizo-
nyult, mint a többi. Mint ahogy már kiderült, a világi és modern ál-
lam ebben a térségben nem volt olyan világi és modern, mint Kele-
ten, megtartott valamit a térségre azelõtt jellemzõ hagyományból.
A  nemzet meghatározása a nyelvi szolidaritással, a vallással és a kö-
zös történelmi tapasztalattal lehetõvé tette a premodern közösségi
szellem értékesítését olyan keretek között, amelyek ahelyett hogy mi-
nõségileg megváltoztatták volna az állampolgárok közti viszonyt,
m egerõsítették és egyértelmûbbé tették azt.  Egy teljes egészében
funkcionális demokrácia nem születhetett meg új vezetõkkel a kor-
mányon, ahogy annak történnie kellett volna egy olyan demokráciá-
ban, amely a mûvelt és állampolgári jogaival élni megtanult közösség
talajából nõtt volna ki. Ma továbbra is az illetõ történelmi szintek ke-
veredése által meghatározott helyzetben vagyunk, és továbbra is erõ-
teljesen ezek határozzák meg a térség fejlõdését.

Fordította: HADHÁZY Zsuzsa
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5. Schöpflin György
és Délkelet-Európa
Schöpflin György, más premisszákból kiindulva és másképp építve
fel  diskurzusát, nagyjából ugyanazokra a következtetésekre jut Dél-
kelet-Európát illetõen, mint amikre mi jutottunk írásunknak a Pro-
vincia elõzõ számában megjelent részében.1 Európa ezen része mo-
dernizálódásának problémája az a pont, ahol véleményem eltér en-
nek a jelentõs tudósnak a véleményétõl. Õ, miután megállapítja azt,
hogy „a modernizáció hajnalán a két térségben már felhalmozódott
politikai és kulturális tõke”, józanul megjegyzi: „a premodern hatal-
m i  hálók örökségét és a régió kulturális tõkéjét is tekintetbe kell ven-
ni Délkelet-Európa megértéséhez. A modernitás ugyan átalakítja a
hatalmi hálókat és a hatalom gyakorlásának korábbi formáit – pél-
dául a nyilvános közlemények stílusát –, de teljesen nem számolja
fel azokat. A hatalom gyakorlásának hagyományos módozatai, min-
denekelõtt a tulajdonos-ügyfél hálózatok léte és uralma vagy az in-
formális szabályozások elsõdlegessége a formálisokkal szemben, az
intézmények szövevényes metamorfózisát eredményezhetik, azok
mûködését olyanná változtatva, amilyet alapító atyáik semmiképp
sem akartak.” A fentiekbõl levonható az a következtetés, hogy ha
ezek a hálók, a hatalom gyakorlásának tipikus formái és gyakorlásá-
nak sajátos módozatai, bár részlegesen eltorzítva és elformátlanítva,
de túlélték a modernitást, túlélésük ereje döntõ módon kerül a figye-
lem  központjába. Mellõzésük vagy marginalizálásuk, amit a
modernitás megpróbált, nem segíthet kiirtásukban. És egyáltalán
nem biztos, hogy a kiirtás lenne a legjobb megoldás, amit az a részle-
ges kudarc is bizonyít, amely a modern államot megsemmisítésük-
kor érte. Nagyon is lehetséges, hogy annak a szolidaritás-potenciál-
nak  az értékesítése, amelyet ezek az – akár szétszórt, akár szilárd, de
mindenesetre tartós – fogalmak és gyakorlatok tartalmaznak, lehe-
tõ vé teszi a zsákutca meghaladását.

Különben mindnyájunk elmerülése abban, amit premodernnek
neveznek – a lehetõ legtágabb értelemben használva itt a szót, mint
a globalizmus-regionalizmus egyenletébe, a posztindusztriális, a szá-
guldó informatika korszakába való belépésbe átültetett új érzékeny-
séget –, újrarendezi a palettán a darabokat egy új játék nevében.
A hely hagyományaihoz való visszatérésnek voltak prófétái (például
Románia számára Nae Ionescu Î n spre realitãþiile noastre – Realitá-
saink felé – címû cikke, vagy nemrég Alekszandr Szolzsenyicin
Oroszország számára), de bírálatuk csupán a kudarc megállapításáig
terjedt. Az új összefüggés azonban lehetõvé tesz egy pontosabb értel-
mezést.

Nyilvánvaló tehát, hogy a hidegháború után az USA támogatásával
megindult globalizációnak és a kommunizmus bukásának kísérõje
egy esetenként változó állami, közigazgatási, etnikai vagy kulturális
szétforgácsolódás.2 Ez a helyzet, akárcsak a mi közvetlen közelünk-
ben levõ Európa törekvése, hogy egy makrostrukturális államban
(Egyesült Európa) csapódjék le, meglepõ módon hasonlít az emberi-
ség középkori állapotához. Akkor a nagy feudális hûbérbirtokok biro-
dalmakba vagy királyságokba voltak beillesztve, amelyek megenged-
ték, hogy kereteik között megõrizzék autonómiájukat. Megjegyzem
továbbá azt, hogy a kommunista típusú ipar csõdjének körülményei
között és amikor Kelet- és Délkelet-Európa államai képtelenek arra,
hogy a nemzetközi piacokon is versenyképes ipari árut termeljenek,
a mezõgazdasági foglalkozások újra megelevenednek. Ezek a sui
generis ismétlõdések kedvezõ körülményeket teremtenek azon ha-
talomgyakorlások további premodern reprodukciójához, amelyek a
modern állam uralta idõszakban sem szüneteltek. Ugyanígy az urba-
nizáció – amely mint láttuk, gyakran a városok elfalusiasodását je-
lentette – folytatja városi pszeudo-sorsát, elõnyben részesítve a
zadrugoj és a kliensrendszer állandósulását.

A kérdés szerintem nem az, hogy miként lehet átalakítani Délke-
let-Európát a nyugati típusú megoldásoknak megfelelõen. Bármi-
lyen jól utánoznák i s el i t  vagy hivatalos szinten, alapjában véve ezek a
megoldások részben továbbra is idegen (mert nem helyi) modellek
maradnának. A kérdés az, hogyan módosítsák ennek a helyzetnek a
hatását, tudva, hogy a társadalmi konfiguráció szétzúzásának fel-
mérhetetlen következményei lennének.

Ami engem illet, éppen Schöpflin György megállapításaiból indul-
nék ki. Ha a fennálló „paraszti mezõgazdaság gyenge jövõmodelleket
generál”, akkor újra kellene gondolni azt olyan formában, hogy mi-
nõségileg magasabb rendû jövõmodelleket eredményezzen. Ha hi-
ányz ik egy „olyan vallási és oktatási hagyomány, amely hangsúlyt fek-
tetne a felnõttek részvételére az egyházi, illetve az állami intézmé-
nyek életében”, akkor ezt a hagyományt egy átfogó programban újra
kellene gondolni, mint a társadalmi magatartásformák világunk
szükségleteihez való hozzáigazításának tényezõjét.

A térség gondolkodásában meglévõ mítoszok struktúráit is át kel-
lene alakítani úgy, hogy ne adják fel feltétlenül a régi tartalmakat, ha-
nem más, mozgósításra képes üzenetet közvetítsenek.

A délkelet-európai város, amilyen gyenge, statikus, kicsi és
ruralizált, újragondolható a haladás fogalmaiban végiggondolt társa-
dalmi változások egyik helyeként. Ez nem lehetetlen, ha tekintetbe
vesszük Nyugatot, ahol az állampolgárok, elhagyva az óriási, zsúfolt
városokat, egyre inkább az egykori falvakban szeretnek élni, amelyek
ma már igazi kisvárosok. Egyébként az az új szokás, hogy szerzõdé-
seket interneten keresztül szerezzenek és kössenek meg, a posztipa-
ri munka piacán csendes nemzetközi együttmûködés helyévé alakít-
hat egy ilyen mezõgazdasági falut (újra körvonalazódik egy olyan te-
vékenységi modell, amely a kezdeti modernitás, a szétszórt manu-
faktúrák korszakára emlékeztet). Természetes, hogy ezért a nevelést
d rasztikusan és következetesen újra kell szervezni. Ugyanúgy a lé-
nyegében magányos és változatos számítógépes munka, bizonyos
részleteiben, esetenként, egyéni felelõsséggel helyettesítheti a hagyo-
mányos, kollektív felelõsséget.

Schöpflin Györggyel együtt én is hiszem, hogy a nyugati standar-
do k hoz egyszerû utánzással való hasonulás vagy a nyugati modellhez
való üres idomulás nem életképes. „Ez az alternatíva, amely csupán
azért indul ki a helyi hagyományokból, hogy egy jótékony, minõségi-
leg teljesen különbözõ fejlõdés érdekében eltörölje azokat, a jelen
pillanatban utópiának tûnhet. De a délkelet-európai eliteknek át kell
go ndo lniuk, és alkalmazniuk kell, ha el akarják kerülni az
endémikus lemaradást és a sorban állást.” Ideje lenne, hogy Délke-
let-Európában is elkezdõdjék végre az a vizsgálódás, amelynek célja
a sikeres modell létrehozása.

A helyzetet természetesen bonyolítja a két világháború közötti tör-
ténelmi örökség, amikor a térség egyes országai (például Görögor-
szág) határozottabb európai fejlõdési vonalat követtek, mások (pél-
dául Törökország), bár csatlakoztak a NATO-hoz, keleti, kis-ázsiai pá-
lyán maradtak, megint mások pedig a szocializmus különbözõ for-
máit próbálták ki (ezek közül a leginkább atipikusak Albánia és Ju-
goszlávia).

6. Közép és Délkelet
Paradoxon, de könnyebb megérteni a Kelet és Nyugat (mint egy nyil-
vánvaló komplementaritás elemei) közti viszonyt, mint a Közép és
Délkelet köztit (ezek a közelségbõl fakadó, ezért bizonyos fokig két-
séges komplementaritás elemei). Egyáltalán nem biztos, hogy az eu-
rópai Délkelet egy lépéssel közelebb van a Nyugathoz, mint Kelet,
még akkor sem, ha a Közép részben keleti vonásokkal „fertõzött”
N yugatnak tûnik is. Mindez világosabban látható, ha figyelembe vesz-
sz ük a modernitás tapasztalatait keleten és délkeleten. Míg a cári
Oroszország, ö nmaga ura lévén, felvilágosult önkényuralkodói
(I .  Péter és II. Katalin) révén erõfeszítéseket tett intézményrendsze-
rének modernizálására és nyugatosítására, a Balkán-félsziget, még a
román fejedelemségek is, elkeletiesedtek , és a turkokrácia gazdasági
és politikai vérkeringésébe kapcsolódtak be. Így az európai Délkelet
számára az egész XVIII. század a progresszív keletiesedés korszaka
volt. És amikor a balkáni-dunai népek számára a következõ század
meghozta az oszmán uralom alóli felszabadulást, az orosz Keletnek
m ár bizonyos nyugatias ideológiai hagyománya volt. Ezzel együtt, an-
nak eredményeképpen, hogy Oroszország nagybirodalom volt, a Ke-
let következetes maradt bizonyos pánortodox és pánszláv célkitûzé-
sekhez, amelyek megbonthatatlanná tették õt, míg a balkáni orszá-
gok egyes civilizációs és kulturális elemek gyors és lelkes alkalmazá-
sával, valamint a világi és modern állam opciójával akarták újraren-
dezni kapcsolatukat Nyugattal. De a délkeleti és keleti tapasztalatok
különbözõsége ellenére sem lehet azt állítani, hogy a két térség egyi-
ke nyugatiasabb lenne, mint a másik. Ennek megfelelõen Közép-Eu-
rópa valószínûleg nemcsak egyformán szomszédos Kelettel és
Délkettel, hanem egyformán különbözik is mindkettõtõl.

Egy másik nemrég megjelent szövegében Schöpflin György nyu-
gati terminológiát használva azokat a próbálkozásokat követte nyo-
mon, amelyeket Közép- és Délkelet-Európa a modernizálódás érde-
kében tett, kihangsúlyozva több meghatározó tapasztalat közös jel-
legzetességét.3 Az esszéíró nem téved. De ezt a fejezetet kiegészíte-
ném a kolozsvári filozófus, Aurel Codoban egyik nemrég tett megál-
lapításával. Õ Európa déli és északi civilizációja között megfigyelt
még egy – alapvetõen antropológiai – választóvonalat. Míg a déli Eu-
rópa az ajándékozás kultúrájából válik ki (úgy, ahogyan Marcel
Mauss értelmezi), az Észak a szerzõdés kultúráját teszi fel a lapra (a
weberi hagyomány értelmében véve azt).4 Így, olyan irányban gondol-
va tovább a filozófus megállapítását, amilyenre õ talán nem gondolt,
azt mondanám, hogy míg az utóbbi a hatékonyság és a felelõsség in-
dividualista etikáját bátorítja, az elõbbi, felidézve az alapvetõ hierar-
chiát, inkább a tisztelet, a hódolat, a jóindulat értékeire vonatkozik.
Ebbõl a szempontból észak „egyenlõsítõ”, míg dél inkább „hierar-
chikus”. Hozzáteszek mindehhez egy, véleményem szerint leleplezõ
apróságot. A modernség kezdetekor a román nyelv a plocon szót
használta a dar (ajándék) megjelölésére. Ez szláv eredetû szó, tehát
közös a balkáni és az orosz uralom alatt élõ népeknél. De ebbõl szár-
mazik az a te ploconi visszaható ige, ami meghajlást, valakinek a lá-
baihoz való hajlást, hajlongást, meghódolást, szolgálattételt, körülhí-
zelgést jelent. Azt hiszem, ez nem véletlen, és megmagyarázza a dar
(ajándék) egyik legfõbb értelmét Kelet- és Délkelet-Európában. Az
ajándékozásnak ez a kultúrája nemcsak a nagylelkûséget, az adás
tiszta örömét jelenti. Sokat mond a hierarchikus alárendeltségû (va-
zallus típusú) viszonyról, a társadalmi elsõbbségnek arról a jelképes
el ismerésérõl, amellyel az ajándékban (a ploconban) részesülõt ille-
tik. Mivel Közép-Európa, tipológiailag, a szerzõdés kultúrájához tar-



Ana LUDUªAN

Egy törvény
perverz hatásai

A reakciók, amelyeket a Magyarországgal szomszédos országok-
ban  élõ magyarok törvénye kiváltott, amilyen mértékben vitatot-
tak, éppannyira megalapozatlanok is, ha a kérdés lényegét tekint-
jük. Budapest e lépése a Vadim padjából elhangzott és a magyar
rev izionizmus problémáját felvetõ kommentároktól kezdve a ma-
gyar tervezetet az Európa Tanács normáinak ellentmondónak ki-
kiáltó PSD-kommentárokig a legracionálisabb és a kor szellemé-
vel leginkább összhangban álló szellemeket is megmozgatta.
Csakhogy e tervezetet – ma már törvényt – nem vizsgálták kellõ
távolságtartással és komolyan, ahogy egy igazi, következményei-
ben hosszú távú politikai tervezetet vizsgálni érdemes, egy olyan
ter vet, amely magában hordozza annak a kockázatát, hogy épp
azokra az állampolgárokra lesz perverz hatással, akikre vonatko-
zik. A szociológiai szakirodalomban azokat a nemkívánatos hatá-
sokat, amelyek éppen azokat érik, akik érdekében bizonyos cse-
lekedeteket végrehajtottak, nevezik perverz hatásoknak*. Annak
érdekében, hogy a szereplõk gyanakvásainak vagy érdekeinek
megfelelõ diskurzust alakítsanak ki, a törvénnyel foglalkozó
kommentárok és elemzések megálltak a részleteknél, az ideoló-
giai sajátosságoknál vagy a szöveg megcsonkításánál. Orbán
 Viktor miniszterelnök nyilatkozatai épp azokra a tendenciákra
mutattak rá, amelyek veszélybe sodorják ezt a tervezetet, vagyis
éppen azokra a perverz hatásokra, amelyek aláaknázzák a terve-
zetnek a címzettekkel szembeni jó szándékait. A miniszterelnök
kijelentette, Magyarország egészséges gazdasági növekedést mu-
tat fel, és ez a folyamat fenntartható, sõt fejleszthetõ, ha a magyar
állam meg tudja szerezni a szükséges munkaerõt. Az elõrevetített
gazdasági növekedés érdekében körülbelül 5 millió emberre van
szükség a magyar állam határain kívülrõl. Ez a nyilatkozat, ame-
lyet nagyon sok politikus bírált, és amelyet megfogalmazója visz-
szavont, leleplezte a Magyarországgal szomszédos államokban
élõ magyarok munkavállalási jogának mint kedvezménynek
megadásával kapcsolatos magyar tervezet igazi hátterét. A terve-
zetet a magyar államnak az elég közeli jövõben bekövetkezõ
munkerõigénye alapozta meg. Ez a szükséglet nemcsak Magyar-
országra jellemzõ: még erõsebben jelentkezik Németországban,
és  egyre erõsebb lesz a fejlett nyugat-európai országokban. Ennek
a szükségletnek a kielégítése nem szorítkozik csupán azok bére-
zésére, akik fedezik a munkaerõhiányt, hanem felveti a – még ha
csak ideiglenes – migráció problémáját is, ami az ebbõl fakadó
esetleges konfliktusok adminisztratív költségeit is jelenti. Feltehe-
tõ, hogy azok, akik jobb kereseti lehetõséget biztosító vidékek felé
igyekeznek, nem kívánnak visszatérni a nagyobb szegénység álla-
potához, sõt még jobb kereseti lehetõséget biztosító vidékek felé
migrálnak. Hasonló helyzetben még sok más lehetõséget is el le-
het képzelni. Házasságok, formális házasságok, eltitkolt esetek, a
ter vezetben elõírtak formális betartása, a határ átlépése és azon-
nali visszatérés az otthoninál jobb kereseti lehetõséghez.

A budapesti kormány, amely ilyen perspektíva elõtt áll, kidol-
gozta e nagyon gyorsan törvényerõre emelt tervezetet a Magyaror-
szággal szomszédos államokban élõ magyar nemzetiségûek ked-

vezményes magyarországi munkavállalásáról. A tervezet költségeit
tekintve rendkívül jól megalapozott. A szomszédos államokból to-
borzott magyar nemzetiségûekkel a magyar állam minimális költ-
séggel tudja fedezni munkaerõhiányát. Ezáltal – diplomatikusan
és  a szomszédos államokban élõ magyar nemzetiségûek iránt ta-
nús ított gondoskodás és lojalitás dicsõségével – elkerüli majd azo-
kat a konfliktusokat, amelyek akkor lépnének fel, ha a többségi la-
kosságnak más nyelvet beszélõ és más szokásoknak hódoló nagy-
számú bevándorlóval kellene versengenie a munkahelyekért.

E projekt esetében az „idegenek” magyarul beszélõk lesznek, azo-
nos  szokásokkal, a magyar állam gondoskodására pedig – hogy el-
sõsorban a Magyarországon kívül élõ magyaroknak biztosít jobban
fizetett munkahelyeket – a magyarnak lojalitással kell válaszolnia,
vagy is ha az anyaországban már nem lesz munka, vissza kell tér-
nie „származási helyére”. A bennszülött lakosság könnyebben el-
v iseli majd a bekövetkezõ néhány letelepedést, és az emigránsok-
nak is  könnyebb lesz alkalmazkodniuk, mint ha más nemzetiségû
állampolgárokról volna szó.

Ebben a tervben, tudatosan vagy sem, megfeledkeztek a szom-
szédos államok magyarok lakta vidékeinek kiürülésérõl. Ezeknek
a v idékeknek még rövid ideig tartó elnéptelenedése is beláthatat-
lan változásokat okoz a helyi közösségek életében, az otthon mar-
adottakéban. A legszembetûnõbb és azonnali gazdasági következ-
ményekkel járó jelenség a Magyarországra dolgozni távozók csa-
ládjának meggazdagodása. Az otthon maradottak jelentõs vállal-
kozásokba kezdhetnének az anyaországból hozott erõforrások se-
gítségével. Ez lesz az a vonzerõ, amely elnépteleníti majd ezeket a
v idékeket. Vannak arra utaló jelek, hogy a székelyek apraja-nagyja
kész Magyarországra menni dolgozni. De vannak más, talán ke-
vésbé szembetûnõ jelenségek, amelyeknek következményei azon-
ban egyáltalán nem elhanyagolhatóak az ilyenfajta nyomásnak ki-
tett lakosság szempontjából. A Magyarországgal szomszédos álla-
mokban élõ magyarok által lakott területek elnéptelenedése ah-
hoz a folyamathoz hasonlítható, amely az 1965–85-ös években az
elzárt román vagy a Nagyszeben környéki szász falvakból a váro-
sok felé tartó migrációt okozta. Ez a folyamat megbontotta az el-
zárt falvakban a korosztályok közötti egyensúlyt, öregek közössé-

gévé alakította és eltûnésre ítélte õket. Ez megtörténhet a Magyar-
országgal szomszédos államok többségükben magyarok lakta te-
lepüléseivel is. Eltekintünk azon országok reakcióitól, amelyekbõl
ez a munkaerõ származik. Ügyes politikával el lehet érni, hogy a
Magyarországról visszatérõk ne érezzék többé otthon magukat, és
késztetést érezzenek arra, hogy ismét nyakukba vegyék a világot.
Statisztikailag bebizonyosodott, hogy azok közül, akik külföldre
mentek dolgozni, nagyon kevesen kapták vissza – hazatértük után
– régi munkahelyüket. Gyanakvás és egyfajta féltékenység fogadja
õket, akiknek lehetõségük van többet keresni, mint azoknak, akik
itthon maradtak, ezért az elõbbiek szakmai újraintegrálódása na-
gyon nehéz. Az RMDSZ-nek a magyar tervezettel szembeni elsõ
reakciója azt bizonyítja, hogy a szervezet megsejtette annak per-
ver z  hatásait a romániai magyarokra nézve, ezért tett javaslatokat
módosítására. Valószínû, hogy a törvény alkalmazásakor figye-
lembe fogják venni ezeket a javaslatokat.

A magyar törvény által kiváltott, egyformán megalapozatlan ro-

mantikus válaszok és dühödt kritikák nem jelentik azt, hogy sze-
métkosárba kellene dobni, vagy el kellene átkozni azt. Történelmi-
gazdasági szükségszerûség alapozta meg, nyugodtan és racionáli-
san kell szemlélni. Szerzõi bizonyára figyelembe vettek két alapve-
tõ dolgot: azt, hogy mibe kerül ez a törvény a magyar államnak, és
hogy milyen elõnyöket jelent a szomszéd országok magyar nemze-
tiségeinek. Amikor olyan szakemberekkel vagy dolgozókkal pótol-
ják az országban jelentkezõ munkaerõhiányt, akik ugyanazt a
nyelvet beszélik, és akiknek szokásaik ugyanolyanok, a terv költsé-

gei mind gazdaságilag, mind társadalmilag és kulturálisan a leg-
alacsonyabbak. A bennszülött lakosság és az újonnan érkezõk
közti konfliktusok elhanyagolhatóak. Másrészt pedig a munkaerõ
pótlására elköltött pénz a környezõ országok magyarságának a
zsebébe kerül, és ezzel a pénzzel gazdaságilag – de nem csupán –
fejlesztheti és megerõsítheti a közösséget, amelybõl származik.
Lehet, hogy az eredeti közösség elnéptelenedésének jelenségét
nem vették figyelembe. Ez egyike a magyar terv egyik perverz ha-
tásának. Azonban a szükséglet, amely létrehozta, továbbra is fenn-
áll. Hogyan lehet szabadulni ebbõl a csapdából? A válaszom az,
hogy minden komoly politikai tervnek vannak perverz hatásai,
amelyeknek kiküszöbölése bizonyos költségekkel jár. A kérdés az,
hogy a perverz hatások kiküszöbölésének ára kisebb-e, mint a ha-
tások elviselésének ára. Erre egy példát hoznék fel a modern szo-
ciológiából, amely a bármilyen kölcsönhatás okozta perverz hatá-
sok kiküszöbölésének opportunitását elemzi. Egy útkeresztezõdés
v illanyrendõreinek a felállítása az az ár, amit a közlekedõk a káro-
kat okozó és esetleg áldozatokkal járó összeütközések elkerülésé-
ért fizetnek. De a villanyrendõr nem demokratikus elõírás. Korlá-
tozza ama szabadságunkat, hogy akkor menjünk át az úttesten,
amikor akarunk. Ám egy demokratikusabb forma elképzelhetet-
lenül megnövelné a közlekedésben való részvétel költségeit. Hogy
demokratikus módon kerülhessük el az összeütközést egy útke-
resztezõdésnél, minden résztvevõ elõzetes megegyezésére lenne
szükségünk, arra, hogy a hét melyik napján s a nap melyik órájá-
ban lehet átkelni az úttesten. Egy ilyen, minden kétséget kizáróan
demokratikus, mert a több alternatíva közti választás lehetõségét
feltételezõ megegyezés viszont a villanyrendõrrel bevezetett korlá-

tozásnál sokkal nagyobb árat jelentene. Ebben az esetben a kevés-
bé demokratikus megoldás, a villanyrendõr, küszöböli ki annak
perverz hatásait, hogy ugyanabban az idõben több autó, több gya-
logos vesz részt a közlekedésben. A fizetett ár elhanyagolható egy
demokratikus megoldás árához képest, és végtelenül kisebb, mint
egy összeütközés következménye.

Összefoglalva: véleményem szerint a magyar miniszterelnök
ny ilatkozata üdvözlendõ. Mentesítheti – alkalmazásának és (mi-
ért is ne?) felülvizsgálatának módozatai révén – a törvényt azon
perverz hatásoktól, amelyek már nem ellensúlyozhatók a törvény
címzettjei esetében, illetve az ellensúlyozásnak magas ára van. Ha
nem is abban a formában, amelyben most kidolgozták, de modell
lehet majd egy olyan Európa számára, amely az eddig megszokot-
taktól eltérõ fogalmakkal határozza meg önmagát. A legalacso-
nyabb költségekkel járó gazdasági projektek is képesek foglalkoz-
tatni csoportokat a különbözõ európai országokból anélkül, hogy
különösebb migrációs és adaptációs konfliktusokra kerülne sor,
képesek minden résztvevõ számára áldásos formában sort keríte-
ni a technológiák átültetésére, képesek a mainál sokkal higgad-
tabban felvetni az etnikai, kulturális, vallási identitás kérdését,
szoros kapcsolatban azzal az országgal, amelyhez a származás kö-
telékei kötnek. Ez történik majd, ha a magyar kormány képes lesz
egyeztetni ezt a törvényt azokkal, akiknek szól, és képes lesz meg-
osztozni annak költségein és áldásain úgy, hogy a károk a projekt-
ben való valamennyi résztvevõ számára minimálisak legyenek,
beleértve azokat az államokat és állampolgárokat is, akiknek
nemzetisége különbözik a környezõ országok magyarságáétól.
A magyar politikusok elismerten jó politikusok. Átalakíthatják ezt
a szomszédos országokba küldött trójai falovat olyan identitásépí-
tõ  európai projektté, amely a hegemónia elveitõl eltérõ elvekre tá-
maszkodik. A felelõsségteljes partnerség elveire, amelyek a pro-
jektben érintett mindegyik szereplõ számára elõnyösek. Nem
szüntethetjük meg az államok közötti határokat, amíg azok idõzí-
tett aknákként vannak jelen gondolkodásunkban. A modern poli-
tikai projektekben ki kell küszöbölni a rég letûnt idõk nosztalgiái-
ból táplálkozó romantikát és azokat a perverz hatásokat, amelyek
a projekt megalkotóinak jó szándékai ellen fordulnak.
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ál lap ítják, hogy a városban látszólag semmi sem változott. És mégis!
Itt van a kutya elásva! Egy „ismert helyi író” megállapításait idézik,
akinek a nevét nem adják meg. Mit mond az illusztris névtelen helyi
író: „Nézzétek az embereket”, biztatja az újságírókat, „mindenki”,
mondja, „férfiak és nõk, gyerekek és öregek, románok és magyarok,
mindenki, abszolút mindenki hangosan politizál”. A szekus menta-
litás áttûnik az ismert helyi író névtelenségén: „mindenki, abszolút
mindenki hangosan politizál”. Ez valóban aggodalomra ad okot:
senk i  nem mutat már hajlandóságot arra, hogy a lakások ajtaja mö-
gött politizáljon, senki nem bujkál már, mindenki azt mondja, ami az
eszében jár. Késõbb az ismert névtelen író nyíltan beszél, fehéren-fe-
k etén elmondja, mi a gond: „Már nem félnek attól, hogy vitatkozza-
nak, beszéljenek, kifejtsék véleményüket, álláspontjaikat. Ez van.
Csoportok vitatkoznak hangosan, tûzbe jõve, lelkesen, egymásnak el-
lentmondva az utcákon, az üzletekben, az újságosbódék elõtti sorok-
ban, a állomásokon vagy autóbuszokban, kocsmákban éppúgy, mint
a templomok elõtt mindenrõl, ami az országban, de különösen a vá-
ro s ban történik.” A szabad beszélgetések ártalmasságáról a
Metalotehnica egyik mérnöke nyilatkozik, szintén névtelenül. A gyár-
ban „többet beszélnek, mint amennyit dolgoznak”, jelenti. El tudjuk
képzelni mindkettõjüket, amint ijedten mennek el az emberek mel-
lett, akik ahogy az ismert író mondja, íme, „már nem félnek attól,
hogy vitatkozzanak, hogy beszéljenek, hogy kifejtsék véleményüket,
ál láspontjaikat”. Kit azonosíts, kit vonj felelõsségre, kit súgj be, mikor,
lám, „mindenki, abszolút mindenki hangosan politizál”. Egy ilyen
munkahelyzet terápiája, természetesen, a félelem, az otthoni halk be-
sz éd  újra bevezetése, semmiképp sem a csoportos beszélgetés. A terá-
piás megoldást nem egészen egy hónap múlva próbálják ki. Addig is,
március 6-ig, keddig, egy – mi másról, mint a privatizálásról szóló –
interjúban reaktiválják az Adevãrulban Iosif Constantin Drãgant. Kö-
vetkezõ nap egy másik cikk, amelynek címe Vandalii la… statuie
(Vandálok a… szobornál), egy jobb oldalon elhelyezett képpel, közli:
„az elmúlt éjszakák egyikén forrófejûek megszentségtelenítették
Iancu lovas szobrát, ráírva (voltaképpen rámázolva) talapzatára olyan
jelszavakat, amilyeneket csak… Horthy idején lehetett hallani. Közte
az egyik (a cikkben eredetileg is helytelenül egyeztetve, ami minden
bizonnyal nem a magyarok bûne) – alul és kint – nemcsak megdöb-
benést keltett a Maros-parti város polgárainak sorában, hanem egy-
hangú rosszallást is!”

Március 13-án, kedden, két nappal a Temesvári Nyilatkozat meg-
jelenése után, jelenik meg elõször a területi elszakadás problémája
Porto-franco pe Bega? (Il letékmentesség a Bégán?) címmel. A Sergiu
Andon által írt kommentár gúnyos hangja arra volt hivatva, hogy
csökkentse a Nyilatkozat közvéleményre tett hatását. A cikk szerzõje
a 8-as pontot támadja azzal, hogy a szóban forgó bekezdés négymillió
volt kommunistát zárna ki a közéletbõl. A „gazdasági és közigazgatási
decentralizáció” – lám-lám! – „az önálló állam totális jogait jelentené
minden megye, város, község, mi több, falu, lakónegyed és utca szá-
mára”. Szombaton, március 17-én az állami Rompres hírügynökség
az újság elsõ oldalán közli a csíkszeredai Liga democraticã românã
(Román Demokratikus Liga) közleményét, amelyben az tiltakozik az
el len, hogy március 14-én és 15-én a székelyföldi városokban „nagy
ünnepségeket tartottak az 1848-as magyar forradalom emlékére”.
Elõször említi az újság a Vatra Româneascã Egyesületet, és szintén
elõször vádolja meg az RMDSZ-t, hogy „bizonyos magyarországi kö-
rökkel együtt” ilyen ellenségesnek számító ünnepségeket rendezett.
Másnap, március 18-án, a lap felszólítja az olvasókat, hogy írják meg,
amit a múltról hallottak, és (s ez nagyon fontos!) amit a máról az ut-
cán vagy a munkahelyükön hallanak.

Két nap múlva, 1990. március 20-án, a lap harmadik oldalán egy
csokor, a jövõ számára példaértékû hír jelenik meg. Felül, ezúttal ag-
godalmaskodó és tárgyilagos hangon megfogalmazva az a hír áll, hogy
Bukarestben és az ország más városaiban tüntettek a Nyilatkozat
mellett. Az újság közli egy karánsebesi munkás szavait, aki a nagy er-
délyi és bánáti városokban zajló tüntetésekkel összhangban kéri, hogy
a tévé teljes egészében tegye közzé a Nyilatkozatot. Ugyanõ határozot-
tan elutasítja azt a dezinformációt, miszerint a szóban forgó doku-
mentum a Bánát elszakítását kérné. Az újság bûnbánó és erõltetetten
tárg yilagos hangon közli, hogy a tüntetésen a nómenklatúra és a
Szekuritáté kizárását kérték az államvezetés struktúráiból.

Másrészt, ugyanaz az újság ugyanaznap és ugyanott, az oldal alsó
részén, a Rãspunsuri condamnabile la provocãri condamnabile
(Elítélendõ válaszok elítélendõ provokációkra) címû cikk meghirde-
ti  „a magyar sovinizmus és szélsõségesség” elleni nagygyûlést. Meg-
tudjuk, hogy a „tüntetés 13 óráig békés volt”, azután, jaj nekünk!
fordulat állt be: „nagyszámú tüntetõ, köztük (figyelem!) szomszé-
dos helységekbõl is érkezettek, fütykösökkel és más fémeszközökkel
felszerelkezve a PNÞCD, a PNL és az RMDSZ székházához vonult. Itt,
ahol sok magyar nemzetiségû román állampolgár tartózkodott, ösz-
szecsapások voltak a két csoport között, amik (mégis) sajnálatos
balesetekkel és a pártszékházak (mégis) részleges tönkretételével
jártak.”

Másnap, 1990. március 22-én, az újság ezúttal az elsõ oldalon
közli Romulus Vulpescu vezércikkét, Cine trage sabia… culege
furtunã (Ki  fegyvert von… vihart arat) címmel. Megkezdõdött a naci-
onalista delírium.
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A volt Szekuritáté
politikája 1990-ben (2.)

G eorge ªerban, Vasile Popovici, Doru Mihiþ és alulírott, a Temesvár
T ársaság és a Temesvári Nyilatkozat képviselõinek látogatása a
Dealul Mitropolieien, a parlament és az elnökség akkori székházá-
ban, egyértelmûen szívélyes légkörben zajlott le. Egyébként az Iliescu-
val  való találkozó végén egy tanácsos, bizonyos Velicu úr, felszólított,
hogy kötelezzük el magunkat politikailag… a FSN mellett. Jó két órát
beszélgettünk, éppen akkor, amikor Marosvásárhelyen a nacionalista
pogrom szörnyûségei folytak. Az elnököt idõrõl idõre tájékoztatták ar-
ról, ami ott folyt, s nekem úgy tûnt, hogy nagyon nyugodt, vagyis hogy
sok k al jobban érdekli a velünk, az adott pillanatban egy olyan város
„legerõsebb” (?!) politikai ellenzékének képviselõivel való beszélge-
tés, amely óriási erkölcsi-politikai jelentõséggel bírt az ország új
i rányvonala szempontjából.

Nem tudom, és máig sincsenek konkrét bizonyítékaim arra, hogy
a marosvásárhelyi eseményeket az akkori hatalom készítette volna
elõ azért, hogy megszerezze a tömegtámogatást a titkosszolgálat létre-
hoz ásához. Hogy ezt ki lehessen deríteni, kutatásokra lenne szükség a
k or politikai és kormányzati intézményeinek levéltáraiban, de még ha
ez  meg is történne, akkor sem volnék biztos az eredmény valameny-
nyire is meggyõzõ voltában. Akárhogy is, idõtállónak bizonyult az,
amit Vi rgil Mãgureanu elnöki tanácsadó mondott Temesváron, és ami
elterjedt a sajtóban és a politikai körökben: „az Erdélyben levõ fe-
sz ül tségek forrása éppen a titkosszolgálat hiánya”. A Nyilatkozat köz-
z ététele után, a temesvári Egyetemiek Házában tartott találkozó alkal-
mával a Temesvár Társaság vezetõsége azt javasolta Virgil
Mãgureanunak és Claudiu Iordachénak, hogy az összetûzések meg-
elõzése érdekében olyan nagygyûlések szervezésével próbáljuk meg
feloldani Erdélyben a feszültséget, amelyeken Tõkés László, Doina
Cornea, Ion Iliescu és a Nyilatkozat képviselõi is részt vennének.
 Virgil Mãgureanu elutasította a javaslatot mint nem reálisat. Ebbõl lo-
g ik usan következik, hogy a szóban forgó elutasításért és a belõle faka-
dó következményekért a történelem elõtt az akkori hatalom volt és
marad a felelõs. A növekvõ (kizárólag magyar) nacionalizmust
Mãgureanu professzor elkerülhetetlennek tartotta, okának pedig a tit-
k ossz olgálat hiányát és az RMDSZ megjelenését jelölte meg. Valószí-
nû, hogy azok számítása szerint, akik a soviniszta manipulációkat és
azoknak az összeütközésig való vitelét szervezték, legalább két elõny
következik mindebbõl: a politikai jelleggel bíró titkosszolgálat létre-
hozásának legitimálása és a magyarok politikai szervezetének esetle-
ges felszámolása.

Bárhogy is van, az az elmélet, hogy a pogrom kiváltó oka a titkos-
szolgálat hiánya volt, és az a törekvés, hogy az elõbbivel legitimálják
az utóbbi létrehozását, ma az ország számára roppant károsnak bi-
zonyul, különösen, mert az akkori demokratikus ellenzék szerint
természetes, hogy Romániában, mint mindenhol, létezzék egy tit-
kosszolgálat, amely azonban ne rendelkezzék a politikai rendõrség-
re jellemzõ tulajdonságokkal. Véleményem szerint azt is számításba
k el l  venni, hogy a volt Szekuritáté tagjai, akik természetesen haszon-
élvezõi voltak a SRI létrehozása engedélyezésének, nem tudták, hogy
m i  m ás lehetne a „munka tárgya”, mint a politikai rendõrségi mun-
ka, az egyetlen, amit ismertek. Ennek a szemléletmódnak a hibája,
hogy nem vette figyelembe, mennyire kategorikus magatartást tanú-
sít majd a demokratikus Európa egy nacionalista politikával szem-
ben. Ma, az eltelt idõ távlatából, nyilvánvaló, hogy ami 1990 márciu-
sában Marosvásárhelyen történt, Bukarest politikai elszigeteléséhez
vezetett, aminek komoly következményei lettek az ország külpoliti-
kájára nézve. Ehhez hozzáadódnak még a bányászjárások és a foko-
zatos reform stratégiája, ami Romániát jóval a Balcerowitz modellje
alapján a radikális reform politikáját megvalósító visegrádi országok
mögé utalta.

Nem lenne szabad megfeledkeznünk arról, hogy 1989 decembe-
rében Románia óriási rokonszenv-tõkével rendelkezett, amelyet né-
hány hónap alatt elpazarolt. Óriási volt Marosvásárhely hatása a ro-
mán közvéleményre, és a nacionalista politikához való tömeges csat-
lakozással járt. Elszorult szívvel emlékszem most is arra, hogy azon a
k egyetlen estén milyen vehemenciával ítélték el a román írók egyol-
dalúan a magyarokat azért, ami Erdélyben történik. Iliescuval való ta-
lálkozásunk után az Írószövetségbe mentünk, a híres vendéglõbe. Ag-
gasztóan egységes magyarellenességet találtunk ott; minden próbál-
kozást a történtek kicsit árnyaltabb szemléletére és annak elképzelé-
sére,  hogy a románokat, akárcsak a magyarokat, manipulálhatták,
vehemensen visszautasítottak. Emlékszem, hogy egy különben tehet-
séges költõnõ odakiáltotta a gomolygó cigarettafüstön, a sörösüvegek-
k el teli asztalon keresztül nekünk, hogy mi, temesváriak, az Újtesta-
mentum erjesztõ szeretetének képviselõi vagyunk, míg Erdély törté-
nelmileg az Ótestamentumhoz kötõdik, vagyis a megbékíthetetlen és
kegyetlen ítélethez. Ezek a szörnyû és nehezen megcáfolható tévhitek
az  én számomra elõrevetítették a katasztrófa méreteit.

A sz erencse jókor és (valószínûleg) szintén a volt Szekuritáté ré-
szérõl érkezett, mert az elkövette azt a hibát, hogy újraaktiválta politi-
kailag a régi rendszer olyan notórius kollaboránsait, mint például
Eugen Barbu és Corneliu Vadim Tudor, akikhez aztán hozzácsapódtak

az egykori Luceafãrul  nevû folyóirat olyan protokronistái, mint ami-
ly en M ihai Ungheanu. A nacionalizmusnak ez a kisajátítása
a csausiszta rendszer ideológiai kiszolgálói által arra késztette a
nemzetikommunizmussal 1989-ig harcban álló demokratikus értel-
miséget, hogy egy lépéssel visszakozzék, és feladja a szélsõséges naci-
onalista álláspontot. Ez a „hiba” óvta meg Romániát a jugo-
sz lávizálódástól; a nacionalizmus kompromittálódott a demokrácia
jövõbeni, bár lassú fejlõdése javára. Sajnos, még ma is vannak min-
den demokratikus ellenzéki, parlamenti és parlamenten kívüli párt-
ban képviselõi annak az elméletnek, hogy a nacionalizmust kisajátí-
totta és kompromittálta a PRM, és hogy a demokrácia érdekében visz-
sz a kellene tõle venni. Ez az álláspont a román politikai osztály egy ré-
szének állhatatos vágyakozását fejezi ki egy „elfogadható nacionaliz-
mus” után. Másrészt az is igaz, hogy a politikai stratégiának ezt az
eszméjét éppen az a szélsõséges retorika hiúsítja meg, amellyel a na-
c ionalista politika fellép, és amellyel kinyilvánítja önmagát. A nacio-
nalista doktrína hatékonysága a szélsõség eszkalációjától függ: ez léte-
z ésének értelme, de az ilyen jellegû megközelítések a külsõ imázs
sz empontjából nagyon károsak, különösen az ilyen politika egy évti-
z edes jugoszláviai tapasztalata után. Minden racionális ember számá-
ra világos, hogy Európa semmilyen formában nem engedi meg az ál-
lamnacionalizmust, mert – egyebek mellett – sokba kerül (katonai
beavatkozások, embargó, rombolás és újjáépítés). Akik ezt másképp
hiszik, azok valóban ellenségei az országnak, annak integritásának és
egységének.

*
Az t hiszem, nagyon tanulságos lenne elemezni azt, ahogyan elér-

ték annak kompromittálását, ami nekünk, nyolcvanas évekbeli írók-
nak, akik 1989. december 15-én és 16-án részt vettünk a Tõkés
 Lász ló lelkész háza elõtti nagygyûlésen (vagyis Ion Monoran, George
ªerban*,  Vasile Popovici, Viorel Marineasa, Doina Paºca-Harºani,
Gheorghe Secheºan, Eugen Bunaru, Lucian Vasile Szabo), korszakal-
k otó eredménynek tûnt: a románok és magyarok történelmi meg-

b ékélési folyamatának kezdete éppen a temesvári forradalom
napjaiban. Hogy nem így történt, annak okait ma, az akkori manipu-
lációkat elemezve, nyilvánosságra lehet hozni.

Hogy ezeket tömören bemutassam, elemeztem azt a módot,
ahogy az Adevãrul  címû lap a románok és magyarok közti együttélés
és viszálykodás kérdését bemutatta. Az elsõ hetekben a szóban forgó
k apcsolatokat illetõen az újság hangja semleges és tárgyilagos. Január
4 - én, csütörtökön, a lap közli Tõkés Lászlónak az RMDSZ-hez intézett
üzenetét; következõ nap megjelenik a hír, mely szerint Ion Iliescut
meghívták Magyarországra; január 18-án egy cikk a román forrada-
lom következtében megjavult román–magyar kapcsolatokat elemzi.
Az  elsõ, a Rompresbõl  átvett hír, amely feszültséget okozott a fent em-
lített kapcsolatokban, François Mitterand francia elnök egyik nyilatko-
z ata,  mely szerint a két világháború után Magyarországot „területe
kétharmad részétõl fosztották meg”. 1990. január 27-én, szombaton,
a lap közli az RMDSZ akkori elnökének, Domokos Gézának a nyilat-
kozatát Ion Iliescu elnöknek a televízióban elhangzott kijelentésével
kapcsolatban, mely szerint a magyar kisebbség az erdélyi magyar
tannyelvû iskolák szeparatizmusának bûnében marasztalható el. Az
újságnak ez az elsõ, az iskolai évharmad kezdetével egybeesõ híre az
interetnikai kapcsolatok közti feszültségrõl. A bukaresti január 28-iki
nagygyûlés és a január 29-iki elsõ bányászjárás után a lap egyre hang-
súlyozottabban FSN-pártivá alakul. A román–magyar kérdésre vonat-
k ozóan egyetlen kiegyensúlyozottabb cikk jelent még meg, február
11 -én, vasárnap; Szilágyi N. Sándor írása, amelynek címe Un
separatism care nu separã (Egy sz eparatizmus, amelyik nem választ
el),  azzal a véleménnyel vitatkozik, hogy a magyar tannyelvû iskolák a
sz eparálás revizionizmust és/vagy szecesszionizmust rejtõ tényezõi.
Épp hat nappal késõbb, február 27-én, furcsa és figyelmeztetõ cikk lát
napvilágot a lap hasábjain, címe: 30 de zile ratate (30 elvesztegetett
nap), alcíme: sondaj de opinie (közvélemény-kutatás), ezt az
Adevãrul és a Ro mániai Magyar Szó közösen végezte el a (figye-
lem!) marosvásárhelyi iskolák helyzetével kapcsolatban. A megkérde-
z ettek válaszaitól eltekintve, érdekes az újság preambuluma, amely-
ben elõször szólaltak meg olvasók valóban „riasztó” leveleinek tulaj-
donított riasztó hangok, és olyanok, amelyeket inkább „reménytele-
nek nek” nevezhetõ telefonhívásoknak tulajdonítottak. Az újság enged
az olvasók kéréseinek, és az Adevãrul újságírói elsõ pillantásra meg-



gén a hurokkal. – Ha az lennél, azt csinálnád, mondtam neki
egyetértõleg. Túlságosan lefoglalta a mûvelet ahhoz, hogy válaszol-
jon. Kényes mûveletnek bizonyult, õ pedig nagytermetû volt, ügyes-
ségre és szerencsére volt szükség a sikerhez. Meglett férfi létére ki-
dugta a nyelvét, annyira összpontosított. Társa, orrát az ablakhoz
nyomva, alig lélegzett. Mit számított már, hogy ki milyen nyelven
beszél, amikor annyira egyek voltunk a nyögésben, lihegésben és az
összpontosításban. Az ajtót biztosító gomb elkezdett emelkedni, de
nem eléggé. Felvillant azonban az esély! Másképpen néztünk egy-
másra, s kezdtük elölrõl. És hirtelen – csodák csodája. Az ajtó kis
kattanással kinyílt. Teljesen tágra tárult, szinte tüntetõen, mintha
meg akart volna leckéztetni. Vagy jelezni, hogy a lecke véget ért.
Mindhármunknak a füléig ért a szája. Nem is tudtam, hogyan fejez-
zem ki az örömömet és a hálámat. – Fizetek egy sört! Fizetek egy
sört! – ismételtem. Azok ketten tétován néztek egymásra. A vastag
borítékból a pénzzel, amit elõlegbe kaptam, elõszedtem a híres
bankjegyet Enescu képével, amely akkor hét üveg sört ért. A tag, aki-
nek sikerült a nagy teljesítmény, el volt ragadtatva a gondolattól,
hogy õ egy tehetséges gépkocsitolvaj, aki csak most ébredt rá elhiva-
tottságára. A pénzem nem illett ide. Talán nem a jó helyen volt. A ke-
zébe tettem, oda, ahova nézetem szerint a legjobban illett. És még
többet is elõszedtem volna, a vasúti jegy értékét hazáig, bármennyit.

A férfi nézte egy pillanatig a bankjegyet, aztán közelebb lépett, és
vidáman, szinte diadalmasan dobta az ülésre a tágra nyitott ajtón.
Megmagyarázta, merre kell mennem, hogy kijussak a nagy gyergyói
útra. Köszönt, nevetve elköszöntek mindketten, s a kocsijukhoz
mentek. Azt hiszem, örömöm olyan nagy volt, hogy megfertõzte
õket is. Integettek azután is, hogy elindultak.

Egy ideig a kocsi mellett álltam, élvezettel néztem végig az autó-
pályán, amelyen rövidesen én is szabadon közlekedni fogok, miu-
tán elszívom az év legízletesebb cigarettáját. Átfutott a fejemen, hogy
várjam meg az oktatót, akinek erre van útja, biztos voltam benne,
hogy meg fog állni – már nagyon hittem az emberi szolidaritásban,
de aztán arra is rájöttem, hogy amikor meglátja majd a hûlt helye-
met, úgyis rájön, hogy valami csoda történt. Bólint majd elégedet-
ten, és megmagyarázza a vezetni tanulónak, hogy sohase csukja be
az ajtót, ha a biztosíték le van nyomva.

 Hazafelé eszembe jutott C. professzor a városomból, aki elpana-
szolta, hogy valahol Hargita megyében senki sem akart neki segíte-
ni, hogy helyrehozzon egy defektet, az ACR-nél pedig harmincezer
lejt kértek el egy foltért, ami különben tizenötezerbe kerül. Eszem-
be jutott merev és hideg arckifejezése, az a lélektelen túlzott kor-
rektség, valamint a rossz vélemény, amellyel ugyanezekrõl a helyek-
rõl távozott.

Ami engem illet, sokkal kedvezõbb véleményem alakult ki az or-
szágút melletti interetnikai kapcsolatokról. Lehet, hogy a titok na-
gyon is egyszerû: a magyarok között neked, románnak is közlékeny-
nek kell lenned, nem kell megvárnod, amíg többségi önteltségedet
tisztelettel övezik, és leveszik elõtted a kalapot. A kapcsolatok min-
dig személyek között alakulnak ki. S még akkor is, ha a közösség-
vállalás, amelyet leírtam, gépkocsivezetõk között alakult ki (tehát
egy olyan faj tagjai között, amely meghaladja a nemzetiséget), nos,
annál inkább, a sofõrök olyan etnikumot alkotnak, amely minden
nyelven közlésre képes, és büszke voltam, hogy élvezhetõje lehet-
tem segítségüknek, hitelben.

Fordította: ÁGOSTON Hugó

ALEXANDRU VLAD 1950-ben született Szucságon, Kolozs megyében.
A Vatra és a Balcon folyóirat szerkesztõje. Frigul verii (A nyár hidege –
regény), Bukarest, 1985; Atena, Atena (úti jegyzetek), Kolozsvár, 1993.

szont otthon van egy hatalmas köteg kulcsa. Túlságosan elkesere-
dett voltam ahhoz, hogy higgyek neki, de megköszöntem, min-
denképpen.

Mintegy  tíz perc múlva megállt mellettem a piros Ford, ismét
úgy  jött,  hogy nem láttam meg idõben, és a fiatalember egyenesen
a kulccsal a kezében szállt ki belõle. Magyarul szólított meg, de
könnyen románra váltott, habár elég hibásan beszélt. Sorra vette
a zárakat, a csomagtartóét és a benzintartályét is, eredménytele-
nül. Gondolkozott egy darabig, aztán kezdte elölrõl, ugyanazzal az
alapossággal. A kulcsai nyilvánvalóan nem találtak, de nem tudta
rászánni magát, hogy távozzék. Megmutattam neki a kis rést az
ablaknál, de kételkedõen rázta a fejét. A benzinkúttól az autópá-
lyán keresztül egy férfi tartott felénk. Egy kis Renault-ja volt, de ki
tudja. Magyar volt õ is. Úgy látszik, ez volt itt a magyarok és a ro-
mánok aránya. Végül mindketten elmentek, szemmel láthatóan
elégedetlenül, hogy nem vehettem hasznukat egy ilyen egyszerû
és  mégis kiúttalan helyzetben. Ismét egyedül maradtam. Nem
tudtam gondolkozni, nem foglalkoztam már a helyzetemmel,
nem voltam képes elhinni, hogy ilyen tökkelütött tudtam lenni.
Találtam egy darab drótot, igen vékony és igen rövid volt. Megpró-

báltam tovább tágítani a rést, sikerült a drót végén a hurkot a bel-
sõ kilincsre tennem, aztán beejtettem az egészet.

Megint eltelt néhány tíz perc. Próbáltam újabb autókat megállí-
tani. Végül az egyik megállt, s utána egy másik is. Ismét hárman vol-
tunk: két magyar s a világ legostobább románja. Ismét a zárakkal
kezdtük, következett a kétnyelvû tanácskozás, majd megmutattam
a beesett drótdarabot. Mindhárman elkezdtünk további drótokat
keresni. Valamikor ez az ország tele volt drótokkal, de a mégoly
zsengén hatékony kapitalizmus eltüntette õket. Egy valamivel me-
revebb drótra volt szükségünk, de persze azért nem túlságosan me-
revre, s ha lehet, vékonyra, de persze nem annyira vékonyra, hogy
ne legyen elég merev. Végül találtunk egyet a vasút melletti tüske-
bokrok között. – Én nem van otótolvaj. Mert ha vanna … – mondta
hibás román nyelven az egyik, s megpróbálta bedugni a drótot, vé-

Alexandru VLAD

A kulcs

Mondják, az embert leginkább a bajban lehet megismerni. S a baj
be is  következett, váratlanul és villámcsapásszerûen, ahogy a leg-
képtelenebb szerencsétlenségek érkezni szoktak. Alig hagytam el
Csíkszeredát, csalódottan, hogy az az illetõ, akinek szállásgondjai-
mat meg kellett volna oldania, és akinek be kellett volna mutatnia
tárgyaló feleimnek, túlontúl elfoglalt volt egy svájci küldöttséggel
(amelyet valószínûleg szintén az interetnikus kapcsolatok foglal-
koztattak), egy bázeli társasággal, amelynek városában évekkel
ezelõtt magam is laktam. Alig kerített idõt rá, hogy kezet fogjunk,
és  aláírja az összeg átvételét, amelyet Kolozsvárról vittem neki.

A széles autópályán hagytam el a várost, s egy pillanatig az volt
az érzésem, hogy nem ott vagyok, ahol kellene, elnéztem valame-
ly ik elágazást: túl szélesnek tûnt a sztráda ahhoz, hogy egy olyan ki-
csi város felé vezessen, mint Gyergyó szent mik lós, úgyhogy megállí-
tottam a kocsit az elsõ benzinállomásnál, s miközben átmentem
az úton a kutak felé, a suhanó kocsikra figyelve, belémdöbbent,
hogy az enyémnek az ajtaját bebiztosítva csaptam be, s a kontakt-
kulcsot is benne hagytam. Meredten álltam a forgalom kellõs kö-
zepén, hangos tülkölések közepette. Reménykedni kezdtem, a
tényállás ellenére, hogy hátha nem igaz. Hogy hátha egy angyal
meglátott, megajándékozott a balszerencsések mázlijával, és leg-
alább a másik ajtót bebiztosítatlanul hagyta. Körüljártam a tökéle-
tesen bezárt kocsit, s láttam lógni a kulcscsomót, függellékeinek
fürtje ott csüngött a kontaktkulcsról. Teljesen felesleges módon
kutatni kezdtem a zsebemben, mintha az a kulcs egyszerre két he-
lyen is lehetett volna. Nem volt mit tenni, kész. Átmentem az úton
ahhoz a kúthoz, ahol egy óriási kamion várta, hogy megteljen a tar-
tálya, s elmondtam a bajomat a sofõröknek, én románjaimnak;
ezek azonban vállat vontak, még csak nem is túl nagy együttérzés-
sel: ostoba helyzet, az már igaz! Aztán beültek a kabinba, beindítot-
ták több száz lóerõs motorjukat, s beálltak a sodrásba. Egyedül
maradtam a benzinkutas csajjal. Reméltem, van a közelben vala-
mi mûhely, egy szerelõ. Nem, nem volt, õ nem ért az ilyesmihez,
mondta, esetleg várjak meg egy újabb klienst. Átmentem megint a
többsávos úton, majdhogynem autósztrádán, s kezdtem teljességé-
ben felfogni a rám szakadt szerencsétlenség méreteit: háromszáz
kilométerre voltam otthonomtól, nem volt nálam tartalékkulcs,
még csak vasútállomás sem volt a közelben, ilyen nagy távolságra
pedig az autóstop sem lehetett reális megoldás. Különben is, nem
itt vezetett az út Kolozsvár felé. Talán éjfélre vagy még késõbb ha
hazaérhettem volna. S utána jöhettem volna vissza, a kocsit pedig
bizonyára feltörték volna, s ha már valaki feltörte, miért is ne ül-
hetne belé, és tûnjön el vele, hisz ott volt, rendelkezésére állt a
kontaktkulcs. Az interetnikai kapcsolatoknak szentelt idõm pedig
elúszott volna, ülhettem volna a megyei rendõrségen. Ki törõdött
ilyen helyzetben az interetnikai kapcsolatokkal?

Jelzésemre elsõként egy iskolaautó állt meg, s az oktató – talán
hogy példát mutasson szolidaritásból az autósztrádán – kiszállt,
és  hozzám jött. Inkább mozdulatokkal, mint románul elmagya-
ráztam neki: bezártam a kocsiba a kulcsomat, ott látható az abla-
kon keresztül. Mindketten megvizsgáltuk az ajtókat, s néhány
percig forgolódtunk a bevehetetlen jószág körül. Megállt mellet-
tünk egy másik iskolaautó is, és annak is kiszállt az oktatója. Kap-
kodva beszélni kezdtek magyarul, s megpróbálták kinyitni az ajtó-
kat. Aztán az újonnan érkezett hozzám fordult, s közölte, hogy
hoz egy vékony csavarhúzót. Ámde a cseles szerszámnak nem
tudtuk hasznát venni. Ismét véleményt cseréltünk, velem romá-
nul beszéltek, egymás között magyarul. Minden erõmmel re-
ménykedtem, hogy elõjönnek valamilyen megoldással, s ha ez
náluk könnyebben ment volna anyanyelvükön, nem lett volna
semmi ellenvetésem. Sosem volt bennem nagyobb hajlandóság a
demokráciára és a toleranciára. Ám az egyik elment, s miután
megígérte, hogy visszajön, és azt tanácsolta, állítsak meg egy
ugyanolyan Fordot, mint az enyém, ha történetesen erre halad el,
elment õ is.

Egyedül maradtam. Mind forgolódva a kocsi körül (mi egyéb
dolgom lett volna?) nagy sokára észrevettem, hogy az egyik oldal-
só ablak nem volt tökéletesen felhúzva, mintegy milliméteres rés
látszott. Pipapiszkálómmal kitágítottam, majd az ujjammal is,
amennyire csak tudtam. Persze nem volt elég. Tülkölt valaki, s
idõben emeltem fel a fejem ahhoz, hogy észrevegyem az enyém-
hez hasonló kis Fordot, amint sebesen tovarobogott. Kétség-
beesett nyögést hallattam. Biztosan üdvözölt a dudálással. A hely-
zet kilátástalan volt. Elkezdtem járkálni le s fel. Integettem a többi
kocs inak, azok azonban suhantak tovább, mint valami puskago-
lyók, amelyek képtelenek megállni. Mellettem megjelent, ezúttal
a másik irányból, ugyanaz az oktató az iskolaautójával, az elsõ,
aki megállt volt mellettem. – Hát nem állította meg azt a vörös
Fordot? – Amikor észrevettem, már késõ volt. Csalódottnak lát-
szott.  – De hát beszéltem vele. Szóltam neki. – Tülkölt, de tovább-
robogott.

Változatlanul vigasztalannak látszott, az én kétségbeesésem
pedig nõttön-nõtt. Mindenféle keresztülvihetetlen megoldás jutott
eszembe. Az oktató azt mondta, nem maradhat tovább, a tanuló
fizeti az idejét, de visszatér, sõt hozza a kollégáját is, s ha nem ta-
lálunk más megoldást, elvisz egy mûhelybe. A kollégájának vi-
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Megérkezünk Pancsovára. Már korábban is érzékelhetõ volt
ugyanaz a nyüzsgés, ami vonatindulás után Temesváron. Most azon-
ban a csencselõk összegyûjtötték a korábban gondosan szétadagolt
ár ujukat: ettõl fogva minden utasnak hatalmas halom ruhanemûje,
cipõje, fúrója, kozmetikuma vagy fehérnemûje lett. Én is megszaba-
dulhattam végre „csempészárumtól”, szomszédnõm udvariasan
meg is köszönte a segítséget.

A vonat lassan kiürül. A kereskedõk leráncigálják, lepasszírozzák
hatalmas zsákjaikat, táskáikat. Az állomástól nem messze feltûnik
úti céljuk: egy óriási vásártér egymás mellett sorjázó bódékkal, mû-
anyag zsákokból improvizált ponyvákkal. Közöttük cserkészõ ku-
tyák. A fedõponyvák rongyai csattognak a szélben. A csencselõk még
a leghidegebb télben is eljönnek, hogy eladhassák árujukat. Egy
üv eg slibovica – bánáti pálinka – nélkül aligha bírnák ki a hideget
az Éhségvonatban vagy a standoknál.

Még nem sejtettem, hogy néhány nappal késõbb ugyanazon a vo-
naton és néhány ismerõs arc társaságában teszem meg az utat visz-
szafelé. A négy, Belgrádban és a Vajdaságban eltöltött nap után az
egész olyan messzinek tûnt számomra! Ezúttal is hat órát tartott a
150 km-es út. Éhségvonatunk azonban ez alkalommal nem keres-
kedõket szállított, hanem jobbára fiatal, magánzó utasokat.

Az Éhségvonat is egy a Délkelet-Európának nevezett, tarkabarka
mozaik sok kövecskéje közül. Csakhogy ezek az darabkák igen sok-
ba kerültek: egy õsrégi, mindig is idegen – keleti vagy nyugati – ha-
talmaktól fenyegetett civilizáció töredékei. Hiszen Éhségvonatunk-
ból is rég Intercity-Express lehetett volna, amely egyetlen eurorégió
két metropolisát: Belgrádot és Temesvárt köti össze. A Maros–Ti-
sza–Duna-régióban megvan a szándék arra, hogy e rég meghaladott
világban fölöslegessé váljanak a határok. Ám az osztatlan Bánság to-
vábbra is álom marad.

Az esõ kitartóan csapkodja a részben törött kocsiablakot. A pla-
fonról ütemesen cseppennek le a vízcseppek az iromba öltésekkel
meggyógyított üléshuzatra. A folyosón áll a víz. Láthatólag senki sem
törõdik vele. Nyilván ez is a hétköznapok rendjébe tartozik.

A fülkében két egyetemista lány beszélget. Az egyik sikertelenül
kísérletezik az ablak lenyitásával. „What stupid train! It’s terrible” –
fakad ki a barátnõje. Montenegróból jön, a másik Versecrõl, mind-
ketten a temesvári orvosi egyetemen tanulnak, amely valószínûleg a
régió legjobbja. Most bevásárolni utaznak Romániába. A szomszéd
fülkébõl harsogó könnyûzene hangja nyomul be. Négy
tizennyolcéves-forma lány énekel és táncol az ülések között – s raj-
tuk. Poggyászuk csak egy-egy kézitáskából és néhány reklámszatyor-
ból áll, plusz a jókora zenegép. Divatos, feszesre szabott öltözetük
mintha a bécsi Kärtnergasse áruházaiból származna. Késõbb kettõ-
jüket leszállítja a határrendõrség: nincsenek érvényes irataik. Az
egyik Moldáviából jött, a másik Ukrajnából. Különösebb vonakodás
nélkül követik a határõrök utasításait.

Két fiatalember cigarettázik a folyosón, románul mesélik egy-
m ásnak az utóbbi napok kalandjait. „Nem, az Isten szerelmére, de-
hogy fizetõdik ki lopni. Semmire se mégy vele – mondja az egyik. –
Valahogy csak eljutok Németországba. Találok valami munkát. Itt
nem lehet kibírni.” Majd topográfiailag szabatos leírás következik
egy Ausztria és Németország közötti határszakaszról. A fiatalembert
egy barátja biztosította, hogy ott – az éjszaka sötétjében – viszony-
lag könnyen át lehet jutni. A másik is kipakolt: Horvátországban
 érvénytelen iratokkal csípték el, s egy éjszakát rács mögött töltött.
Pár nap óta néhány sárgabarackot leszámítva semmit sem evett.
M ost már csak a visszaútra futja. Hogy mi lesz ezután? „Isten tud-
ja… Talán Ausztrián át Németországba… Ha már az ország belse-
jében vagy, nem kérdezõsködnek a disznók az útleveledrõl.” Né-
hány évvel ezelõtt Hamburgból Milánóig utazott egy vonaton, senki
nem kérte az útlevelét. Ez utóbbi fiatalember poggyásza is csak a
legszükségesebbekre korlátozódik: egy zöld, áttetszõ reklámsza-
tyorban egy darab kenyér és egy mûanyag üveg víz. Ahhoz képest,
hogy min mehettek át, mindketten egész rendesen néznek ki. Nem
bûnözõk, csak két boldogulását keresõ fiatal – talán csak emberi
szóra vágynak.

A vonat villogó esti fényben Temesvár felé közeledik. A fülkékben
elviselhetetlen a hõség, rossz a levegõ, még a nyári zápor sem hûtöt-
te le a napközben átforrósodott vagont.

Alig egy órával éjfél után az Éhségvonat visszahozott „világ körüli
utazásomról”. Négy, sok tanulsággal járó nap állt mögöttem: kon-
centrált oktatás történelembõl, földrajzból, politikából és túlélésbõl.
Egy darabka Európát hozott közelebb hozzám, milliók mostani vagy
egykori hazáját. A politika – akár a jelenlegi európai politika – okoz-
ta összes szenvedés és tragikum dacára az itt élõkben hatalmas ki-
tartás és az élni akarás óriási potenciálja halmozódott fel. Ezen még
Európa újrafelosztása sem tudott változtatni. Hogy a szegénységnek
is megvan a maga globalizációja, azt épp egykori, betegeskedõ, de
túlélni akaró délkelet-európai hazám egyik ütõere, az Éhségvonat
bizonyította be.

Fordította: JAKABFFY Tamás
*    A szerzõ Romániából elszármazott, Németországban élõ író, aki épp

ezért nem ismerheti a belföldön használatos szófordulatokat. Mi,
akik itt élünk, tudjuk, hogy Romániában Éhségvonatnak (Foa-
m eának) a Jászvásár–Temesvár, Temesvár–Jászvásár gyorsvonatot
nevezik , de úgy gondoltuk, hogy egy lábjegyzetben tisztázva ezt, az
írásban meghagyjuk a szerzõ által választott elnevezést. A szerk.

FRANZ METZ 1955-ben született Lugozson, Temes megyében. Muzi ko ló-
gus és orgonista Münchenben, valamint a „Gesellschaft für deutsche
Mu sikkultur im südöstlichen Europa” elnöke;  zenetörténeti kutatáso-
kat végez a Duna menti országokban, különösen Magyarországon, Jugo-
szláviában és Romániában. Ezzel kapcsolatos írásait Romániában, Né-
metországban, Magyarországon, Jugoszláviában, Ausztriában és az USA-
ban közli.

Franz METZ

Az Éhségvonat*

Utazás Európa
elfelejtett csücskében
Pár perccel múlt öt. A Bukarest–Belgrád nemzetközi gyors ma reggel
pontosan érkezik a temesvári állomásra. A rövid, ám annál izgalma-
sabb taxizás élményeit próbáltam kiheverni (roncstelepre megért
öreg járgány volt a taxi, a viteldíjat nem a taxióra, hanem a kuncsaft
öltözéke szabta meg), elõre örültem az elsõ osztály kényelmes, süp-
pedõs ülésének.

Román újságokkal fölszerelkezve kapaszkodtam fel a Ceauºescu-
ko rból hátramaradt kocsi meredek lépcsõjén, rámköszöntött az
egyenletes húgyszag – akárcsak annak idején, a naponta ismétlõdõ
Lugos–Temesvár ingázásaim alkalmával. Már az elsõ lépések után
bizonytalanság fogott el, hogy valóban az elsõ osztályú kocsiba száll-
tam-e be: koszos ablakok, függönyrongyok, visszatehetetlenül ki-
fordult hamutartók, fityegõ tolóajtók, összevagdalt üléshuzatok, alig
néhány fülkében hunyorgó világítás. Szerencsére beszüremkedett
némi fény az állomásról. Hullámpapírdobozok, zsákok és jókora,
behúzott cipzárú táskák között nyomultam a helyemre, a már-már
tele fülkébe. Minthogy kétségeim nem oszlottak, megszólítottam
egy  utastársat, vajon ez-e a belgrádi gyors. „Egen, uram, jó helyen
van” – mondta, miután tetõtõl talpig végigmért. Nem is akartam
többet tudni, az utasok egyébként is azzal voltak elfoglalva, hogy
poggyászukat – vagy amit jobb híján így nevezhetünk – sietve elhe-
lyezzék.

Valami csak nem stimmel, gondoltam. Úgy éreztem magam,
m int egy vásárcsarnokban: az utasok ruhanemût, cigarettakartono-
kat, kozmetikumcsomagokat, párosával összebogozott cipõket, ere-
deti csomagolású étkészleteket, játékszereket, elektromos gépeket,
szerszámokat, alsónemûszetteket osztogattak, csereberéltek egy-
más között. El kellett telnie egy kis idõnek, míg lenyugodott ben-
nem  a látvány, ahogy a vonat átkígyózott Európa egykori magtárán –
ahogy a Bánátot a magántulajdon 1948-as államosításáig nevezték
–, valahogy magamra találtam az ide-oda futkosó, ideges taglejté-
sekkel érvelõ utasok között.

Voltaképpen mind kedves, közlékeny ember – csencselõk –,
akiknek sebtében és jól begyakorolt mozdulatokkal kellett törvé-
nyes és törvénytelen árujukat eltüntetniük a vámosok felbukkaná-
sáig. Készséggel megosztoztak egymás között a „javakon”, hogy
mindeniküknél csak egy kis tétel maradjon az összes „exportcikk-
bõl”. Ezért volt, hogy az egyik asszony több dzsekit is magára vett.
A barátjának, Ionuþnak is jutott kettõ, egy meg a mellette ülõ nõ-
nek. A méternyi magas bálából megmaradt többi darab is szépen el-
oszlott a fülkében duzzadó ruhacsomagok közt.

Én voltam az egyetlen utas, aki nem az áru  optimális elhelyezé-
sével foglalatoskodtam. Ezért titkot fürkészve, bizalmatlanul tekin-
gettek rám. Kínos volt. De végül is ezek az emberek igazán segítõké-
szek és barátságosak voltak, láthatólag hosszú ideje ismerték már
egymást. Egyáltalán nem tettek rám rossz benyomást. Úgy tûnt, tel-
jesen lefoglalja õket az áru csomagolása és átcsomagolása, álcázá-
sa. Semmi esetre sem voltak rossz emberek – ennyit állapíthattam
meg saját megnyugtatásomra.

A mellettem ülõ nõ egyszer csak megszólított. Amikor megtudta,
hogy turista vagyok, német úti okmánnyal járok-kelek, és elõször
utazom Belgrádba, láthatólag megnyugodott. Úgy tûnt, a többiek is
megkönnyebbülnek: a fülkéjükben ülõ idegen nem román hivatal-
nok tehát, és nem is a vámvizsgálat során gondot okozható spicli.

„Ebbõl a munkából élünk – mondja a sok dzsekit viselõ idõsebb
hölgy. – Minden második nap Pancsovára megyünk, ott adjuk el az
árunkat a nagypiacon. Magyarok, szerbek, horvátok, románok jön-
nek. Jól megy a bolt. Én mérnök vagyok, és sok éve munkanélküli.
Valahogy gondoskodnom kell a gyerekekrõl. Biztos tudja, milyen
rosszul megy nekünk… Ha volna állásunk, nem kellene ezt a me-
lót csinálnunk.” A férje egy ideig hallgat, aztán õ folytatja: „… És
nem  k ellene ezzel a vonattal utaznunk. De ebbõl élünk. Régebben a
szerbek jöttek ide, õk láttak el minket a szükségessel. Most mi ad-
juk  el a szerbeknek a saját árujukat. Ilyen az élet…”

Késõbb a többi utastársammal is szóba elegyedem. Ana – úgy
huszonöt éves lehet – már néhány napja úton van. Moldvából jött.
Az áruját a barátaitól szerzi be, azok Ukrajnából hozzák. Régebben
Lengyelországból jött áruval jártak. Ana körülbelül havi 300 márkát
keres, ha minden simán megy. Persze azzal is számolnia kell, hogy
a vámosok egyszer-másszor elkoboznak valamit, s ráadásul néhány
kisebb ajándékot is kell még venni a határõröknek. Nem akarja to-
vább folytatni a csencselést, „ki akar szállni”, hogy rendes munka-
helyet keressen.

Az Éhségvonat fülkéjét lassan betölti a csend és valami mester-
séges nyugalom. Szomszédaim szinte mozdulatlanul ülnek, az ösz-
szes holmi az ülések alatt, a csomagtartó rácsokon, a nadrág- és
belsõ zsebekben, kézitáskákban, zacskókban, szatyrokban. Feszül-
ten vár minden és mindenki valamire, aminek nemsokára be kell

következnie. Közeledünk a szerb határhoz – ahhoz, amely 1989-
ig a vasfüggönytõl keletre a leginkább õrzött sávnak számított.
Minthogy nincs nagyobb poggyászom, a mellettem ülõ nõ két kar-
to n cigarettát nyom a bal karom alá, amit már végleg nincs hova
begyömöszölnie: „Ne aggódjék, uram, semmi baj nem lehet. Eny-
nyit mindenkinek át szabad vinni.”

Megkezdõdik a román oldalon az útlevél-ellenõrzés. Az egy óra
örökkévalóságnak tûnik. Elõbb a kalauz jön. Tétovázás nélkül be-
seperi utastársaimtól a csúszópénzt. Vélhetõleg én vagyok az
egyetlen, akinek szabályos menetjegye van. Az útlevél-ellenõrzés
következik, utána a vámvizsgálat. A legtöbb csencselõ jól ismeri a
fiatal vámtiszteket. Meg-megtapogatják a kézipoggyászokat, a tar-
talmukról kérdeznek, megeresztenek néhány elmésséget egymás
között – továbbmennek. Mit is mondanának, minden pontosan
látszik: tudni lehet, mikor és ki milyen áruval kel át, s a csencse-
lõk is jól tudják, mikor melyik vámtiszt van szolgálatban. Utastár-
saimnak valósággal az arcukra van írva a megkönnyebbülés.
Megint sikerült!

És  én? Ülök a két karton cigarettával a hónom alatt, s várom,
hogy bemutassam az útlevelem. Minden rendben… vagy még-
sem? Elveszik az útlevelemet, hogy ellenõrizzék kilétemet. Fél
óráig is eltart, amíg a határõr visszatér. Istenem, gondoltam, most
mi lehet? Minden tekintet rám szegezõdik. A határõr felszólít:
s zálljak le, a papírjaim nincsenek rendben. Autóval utaztam be
Romániába, s most vonaton lépek ki. Miért? Felvilágosítom: csak
néhány napot töltök Jugoszláviában, utána visszatérek Temesvár-
ra. A felvilágosítás a legkevésbé sem tûnik kielégítõnek: nem tu-
dom rendõrségi igazolással bizonyítani, hol hagytam személygép-
kocsimat. A fiatal határõr arra kér, legyek türelemmel, amíg elöl-
járójával megbeszéli a sorsom. Újabb negyedóra telik el, amíg
visszakerül az útlevelem, egyik lapján a „Személygépkocsi nélkül”
bejegyzéssel.

A szerb oldalon levõ határváros neve: Versec. Több mint nyolc-
van évvel az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlása után – itt-ott
még föllelhetõ a régi Ausztria nyoma. Az állomás is a ferencjóska-
idõbõl maradt itt. A pénztárablakok, a szecessziós épületek, a ba-
rokk templomok és a város fölött õrködõ Szent Kereszt-kápolna –
mindezek olyan részletek, amelyeket Duna menti sváb szerzõk
könyveibõl már ismertem. Egykor az õ otthonuk is ez volt. Elûze-
tés, pogromok, menekülés, aztán ötven év múlva újra csak hábo-
rú.  Felbukkan a tévétorony a hegyen, amelyet egy amerikai bombá-
zó 1999-ben talált el, de csak pár hónap múlva omlott össze.
Versec – valamikor közelebbrõl is meg kell ismernem ezt a vidéket.

Éhségvonatunk, amely Európa jelenleg két legszegényebb or-
szágát köti össze, itt is jó órát vesztegel. Elegendõ idõ ez arra, hogy
megfigyeljem az emberek arcán az utóbbi, elvesztegetett tíz esz-
tendõ nyomait. Az idõ valamikor megtorpant, talán 1989-ben.
Két, fehérbe öltözött „egészségügyis” – az egyiknek a hátán jókora
tartály, a másiknak a kezében szórócsõ – a kocsipadlóra és az uta-
s ok tenyerére fröcsköl valamilyen löttyöt. Eszembe jut: pár nappal
azelõtt a román rádió egy Koszovóban megjelent, Ebola-féle fertõ-
zésrõl adott hírt.

Újra útlevél-ellenõrzés, vámvizsgálat következik, ezúttal a
szerb oldalon. Egy óra múlva megint elindul a vonat Belgrád felé.
A folyosó ablakánál megjelenik egy idõsebb úr. Néhány angol szó
után mindketten rájövünk: románul is megértjük egymást. Úti-
társam épp a rendszeresen látogatott, romániai Herkulesfürdõrõl
tart hazafelé. A román falu, ahonnan származik, jelenleg a Bánát
szerb részéhez tartozik. Popescu úr azonban kanadai útlevéllel
bír, minthogy hosszú évek óta ott él. A Timok-völgyi román telepü-
lés ekrõl mesél, ahol a mai napig elevenek a szerb-bánáti román
parasztok szokásai, hagyományai. Szó esett az elsõ világháborút
követõ határrendezésrõl, amikor is a franciaországi Trianonban a
legabszurdabb békediktátumok egyikét írták alá: szerb, román,
német települések közepén vonták meg a megerõsített határvona-
lat. Ezzel pedig 1919-ben egy történetileg összeforrt, konszolidált
európai régiót sújtottak katasztrófával. A románok és a szerbek
számára csakúgy, mint az akkoriban még számosan itt élõ német
számára éveken át valóságos rémálom volt a határrendezés. A ka-
nadai román szerb egyre lelkesebben beszélt hazájáról, amelyet –
ha Isten is úgy akarja – ezentúl minden évben meglátogat.

Nézem a vidéket. Éppen olyan, mint a Bánát román oldalán.
Az ortodox és katolikus templomok barokk tornyait e termékeny
mélyföld déli részén messzirõl látni. Persze a szocializmus is rá-
nyomta bélyegét a látványra az állami vállalatok megszámlálhatat-
lan romos, rozsdás maradványával, amelyek minduntalan megtö-
rik a búzamezõk idilljét. Egészen jól ismerem Európa e sarkát,
sok barátom is itt élt, olyanok, akik számára ez a vidék az 1944-es
sorsfordulatig földi paradicsom volt. Elûzetésük vagy menekülé-
sük során Ausztriában vagy Németországban kötöttek ki, ahol ma-
napság „dunai svábokként” határozzák meg õket.

1999-ben egészen más oldaláról kellett megismernem ezt az
országot. A koszovói háború a média útján beköltözött a szobáink-
ba. Egy barátom, Maketic György a péterváradi, lebombázott Du-
na-hídtól nem messze lakott akkoriban. Versec és Pancsova bom-
bázásának hangját Temesvárig hallani lehetett – mondja Popescu
úr. Azóta pedig még a terméssel sem stimmel valami: a cseresz-
nyefák nem úgy virágoznak, mint azelõtt, a paradicsomtövek alul-
fejlettek, és a krumplival sincs minden rendben. Szerb oldalon
csakúgy, mint román részen nap mint nap a bombázások utóha-
tásairól beszélnek. Igaz lehet hát, amit egy temesvári Notre-
Dame-nõvér mondott – gondoltam –, az ugyanis, hogy az egyik
rendi nõvérük egy akkoriban szerzett agykárosodás következtében
pár hét alatt meghalt.



ból. Márika nénit szüleink fogadták be, még mikor szabadon dönthet-
tek életük alakulásáról, befogadták, mert árva volt, és éhes, székely
földönfutó. Fölkapaszkodott az indulni kész teherautóra, és követelte,
hogy õt is deportálják. A hatósági személy – nyilván önvédelembõl –
bolondnak tartotta, a család bolondjának. Jöjjön, mondta neki, de õ,
Márik a néni szabad, vegye tudomásul. Mostantól fogva pedig neki tar-
tozik feltétlen engedelmességgel, mint a többiek, csak abban külön-
bözik tõlük, hogy õ, mármint Márika, szabad. A lágerfaluban pedig
csak kétféle ember van: fogoly és õr.

Na, lódulj, szabad! – fejezte be a rendõr megkönnyebbülten.
Ha azt írom, templom, akkor Pãtraºcu házára – ház, mint fenn –

gondolok. Pãtraºcu román pap volt, már legalább tizenöt év börtön-
nel a háta mögött. Házát templommá alakította, oda jártunk mi is is-
tentiszteletre. Vonult a család Pãtraºcu atyához, jöttek a ferences szer-
zetesek is, akik befödték a házunkat, mert a szél, alig hogy elhelyez-
kedtünk benne, lekapta a fedelét, mint egy kalapot. Majd mindjárt bõ
esõ jött, kezdetben még valamilyen megoldásban bízott édesanyánk,
a kicsiket betuszkolta az asztal alá, a nagyobbakra pokrócot terített,
majd pedig, minthogy az esõ nem tágított, feladta. Féltem, jól emlék-
szem, de aztán anyánk énekelni kezdett nekünk, énekelni és mesél-
ni ,  mi meg megnyugodtunk. Az esõ zuhogott, mi énekeltünk. Jöttek
aztán a ferencesek, még ki sem sütött a nap, nádat hoztak a deltából,
i smét tetõ alá kerültünk.

Ha azt írom, ebéd, ebéd és otthon, akkor máris hozzá kell tennem
azt is: várakozás.  Anyánk valóban beszólított egy idõ után, körbeül-
tük az asztalt, énekeltünk, és közösen imádkoztunk, majd ha ámen
után ismét énekelni kezdtünk, akkor ez azt jelentette, hogy akkor ép-
pen nincs mit enni. Egy ének ima elõtt, egy pedig ima után – ennyi
tartozott a szertartáshoz. Az énekek megsokasodásának az arányában
rövidült az ebéd ideje. Anyánk apánkról is mesélt ilyenkor, ez a csel
mindig bejött neki, a legkisebbek jószerével nem is emlékeztek rá, én
meg , mivel semmilyen személyes emlékkel nem rendelkeztem felõ-

le, az érettségi tablón is nehezen buk-
kantam apám fényképére, folyton ösz-
szetévesztettem valakivel, ezért külön-
órákra ítéltek a nagyobbak, melléfogá-
saimat súlyosnak, kifejezetten megen-
gedhetetlennek tekintették. A várakozás
mindennapi életünk alapformája volt.
Az étkezés is, az otthon is, de az elõt-
tünk  ismeretlen helyen raboskodó
apánk is a várakozásban került együvé.
Beértük ebéd helyett énekléssel? – kér-
dez tük évek múltán, hitetlenkedve
anyánkat. Énekléssel és történetekkel
–  válaszolta diadalmasan, mint akinek
sikerült kifogni a hetek követelõdzõ
gyomrán.
   Nem csak kenyérrel él az ember. Sõt
van, hogy évekig csak kenyérrel nem
él, ismeretlen füvekbõl készít fõzeléket,
a lucerna zsengéje már ínyencségnek
számít, az árticsóka meg egyenesen fe-
jedelmi eledel.
      Az is!
   Játszunk a ház e lõtt, mint rendesen,
templom után, vasárnap délben, hívó
szóra várva .
    Egyszer csak juhok bégetését hozza a
sz él, és már látjuk is a juhok pásztorát
lépkedni a nyáj elõtt.
      Felénk tart.
   Köszön – Cristos a înviat! (Krisztus
feltámadott!) –, megkérdi, kik
 vagyunk.
    Nagy, magas pásztorra emlékszem,
bunda is volt rajta, megilletõdve néz-

tünk fel rá. A juhnyáj ott hullámzott a ház körül, a fehér falú viskó
meg úgy nézett ki, mintha bárányfelhõkön lebegne.

   Megszeppenve fogadjuk köszönését, válaszolunk neki, ahogy
 tudunk.

Mire azt mondja, minket keres. Hallott rólunk, egy unguroika hét
gyerekkel, gondolta, meglátogat.

Péter kihívja anyánkat.
Húsvét van, mondja a pásztor, ajándékot hozott a gyermekeknek,

tõle nem kell tartani. Juhsajtot nyújtott át anyánknak, és néhány piros
tojást. Egyet visszavesz, lehajol hozzánk, és közelrõl is megmutatja.

Pi ros tojás, mondja, festett.
N em tudom, a nálam egy évvel idõsebb Péter látott-e már piros to-

jást, én biztosan nem.
Tudjuk-e, miért piros? – kérdezte a pásztor.
N em,  nem – válaszolom mohón.
Amik or a megostorozott Megváltó töviskoronával a fején megin-

dul t a Golgota hegyre, vére megfestette a kavicsokat. A gyermekek
meg, akik virágvasárnap hangos kiáltozással üdvözölték a királyok
legszegényebbikét, nagypénteken összeszedték és hazavitték ezeket a
k öveket. Húsvétkor, amikor tojást festünk, erre emlékezünk. A föltá-
madott Megváltó vérére.

Mikor befejezte, megtörte a tojást, lehántotta a héját, adott egy da-
rab  fehérjét, egy darab sárgáját: anyánknak, Péternek, nekem. Evett a
pásztor is belõle, velünk.

Fölemelkedett, elköszönt, és elindult a juhok elõtt.
A p i ros tojáshéjak ott virítottak a ház elõtt, a kövek között.
Anyánk asztalhoz szólított.
Ének, ima, ének. Egy-egy. Sajt és tojás.

VISKY ANDRÁS 1957-ben született Marosvásárhelyen. A kolozsvári BBTE
adjunktusa és a Koinonia Kiadó igazgatója. Reggeli csendesség,  Buda-
pest, 1995; Goblen, Pécs, 1998.

A második világháború után kiterelték a svábokat a kopár mezõre,
karókkal megjelölt parcellákat mutattak nekik, oda kellett házat épí-
teni. Sem fa, sem kõ, ameddig a szem ellát, csak föld és, valamivel
messzebb, a Borcea árterületén, fûzfavesszõ. Így épült fel a falu:
kecskeólnyi házak tenyérnyi ablakokkal, fekvõhelynek megtette a
döngölt földre szórt szalma. A németek után politikai foglyokat telepí-
tettek a faluba, legtöbben, mire Lãteºti lakói lettek, már megjárták
Románia börtöneit, volt, akit tíz év fogság után hoztak oda. A régi
rendszer közhivatalnokait, egykori minisztereket, papokat, szerzete-
sek et, ellenállókat, emlékezetem szerint Antonescu marsall felesége
is sorstársunk volt egy ideig. Késõbb ’56-os diákok kerültek a lágerbe,
majd 1959-ben mi. És Paul Goma, Nicolae Balotã, Adrian Marino,
B imbó bácsi (Romulus Pop), Fãgãºan Pali bácsi, Aurel.

Az t hiszem, nagy esemény lehetett a megérkezésünk: egy apró, tö-
rék eny anya, még szinte lány, és a hét elgyötört gyermek, szoros rend-
õri kísérettel üres viskót keres a faluban. „Preoteasa cu ºapte copii”:
ez az, amit leghamarabb megtanultam románul, és így identitásom
legkorábbi elemei közé vegyült. Nem volt semmink, jószerével azt
sem tudtuk, hol vagyunk, anyánk, budapesti lány, még nem tud ro-
mánul sem. Megmozdul körülöttünk a láger, erre emlékszem, Aurel
az  iskoláskorú testvéreim tanítását vállalja magára, Nicu bácsi
(Balota) segít fölfedezni a helyet és megtanulni a mindennapiak meg-
sz erzésének módját, el-elvisz kirándulni a Borcea és Duna közrefogta
szigetre. Pétert, aki idõközben gyermekparalízises lesz, minden alka-
lommal a hátára veszi. Amíg kirándulunk, nem zsivajgunk anyánk
k örül, csillapíthatatlanul éhesen. Aurel a tanítás mellett a nagyobba-
k at bevezeti a halászat rejtelmeibe. A temesvári Fãgãºan Pali bácsi he-
gedülni tanítja Istvánt. Vasárnap templomba megyünk, Pãtraºcuhoz.
Nincs magyar istentisztelet a faluban, de anyánk számára magától ér-
tetõdõ, hogy vasárnap az Isten házában a helyünk. Vonul a család a
kápolnának kinevezett viskóba. Azóta sem volt részem igazabb isten-
ti szteletben: mintha a betlehemi istállóba mennénk hétrõl hétre, sõt

hétköznap is. Valamiféle fokozhatatlan, mennyei szegénység, áhítat,
c send, vékony gyertyák, a sietségnek nyoma sem.

Deósoknak hívnak bennünket, a domiciliu obligatoriu (kény-
szerlakhely) rövidítésébõl; Deo: isten latinul. Ezt a nevet viseljük ma-
gunkon mindannyian, akik ott vagyunk.

Ismeretlenek jönnek a faluba, látogatók, Bukarestbõl. Rascolék.
A Szabad Európa Rádió ban hallottak rólunk, preoteasa cu ºapte
copii, a nevünket sem tudják, de bennünket keresnek. Kitalálják,
hogy két rendõri ellenõrzés közötti idõre „ellopják” a faluból nõvére-
inket, majd visszahozzák, és ismét elviszik õket Bukarestbe, hogy se-
gítsenek anyánkon. Milyen nyelven beszélhettek, hogy a bizalom je-
lentései jöjjenek létre ismeretlenek között? Románul, persze, mond-
hatnánk, hogyan is másként, de tudjuk, nem elég ennyit monda-
nunk, még ha a „több” olykor ellene is áll a nyelvi artikulációnak.

Mikor elengednek bennünket, nincs hova mennünk. Apánk még
börtönben, mindenünket elkobozták, semmink nincs. A bukaresti
Ész aki pályaudvaron valóságos fogadóbizottság vár ránk Rascolékkal
az élen, leszállítanak a vonatról, és ott élünk Bukarestben, amíg a ro-
k onokkal fölvesszük a kapcsolatot, és valamilyen megoldásra jutunk.

Tudom, tudni vélem legalábbis, mi a román.
Vannak történeteim.

( Vér a köveken)
A ház elõtt játszottunk, mint rendesen, déli órában, ebéd elõtt.

A templomból jöhettünk éppen haza, arra vártunk, hogy édesanyánk
asztalhoz szólítson.

Ház, templom, ebéd, otthon, várakozás – álljunk csak meg egy
pillanatra.

Ha azt írom, ház, akkor arra a sárból és fûzfavesszõbõl készült
viskóra gondolok, ahol majd’ öt éven át laktunk. Anyánk, a hetek
(gyermekek) és Márika néni. Ez összesen kilenc. Ebbõl nyolcan névre
szóló ítélettel, a kilencedik pedig, Márika néni, szabad elhatározásá-

VISKY András

Történetek a
személytelen névmásról

( Mottó: Raffael)
Ezt a történetet Raffaelrõl, a leghosszabb szakállú tanítóról mesél-

ték ,  aki úgy tanított hosszú éveken át egy kisvárosban, hogy egyetlen
lélek sem jutott el az igazság ismeretére, noha az atya egész erejét a
Szentírás és az igaz hitû régiek tanulmányozására fordította, és olyan
k omolyan vette a tanulást, hogy már betéve tudta az egész Írást, ezen
túlmenõen pedig kifogástalanul élt, olyannyira, hogy az egész környé-
k en szent ember hírében állt, kivéve a saját városában, ahol az ég adta
világon senki sem érdeklõdött sem a tanító élete, sem pedig tanításai
iránt.

Raffael atya egyre tanácstalanabb lett, nem tudta, mitévõ legyen,
hogy Isten szavai a szívekig hatoljanak, megváltoztatva a jólétben, de
folyamatos ellenségeskedésben élõ emberek életét.

Egyszer azonban Raffael, a leghosszabb szakállú kihirdette, hogy a
k inyilatkoztatás ünnepén nem a szent hajlékba, hanem a kertbe várja
a hallgatóságot, mert ezen a napon látható módon megjelenik az Ör-
dög, és aki csak akarja, saját szemével
láthatja õt.

Hamar híre ment a kisvárosban,
hogy megjelenik az Ördög Raffael atya
kertjében, jöttek is az emberek, olyan
sok an, amennyien soha nem voltak is-
tentiszteleten, még a legnagyobb ünne-
pek en sem. Mikor az atya azt látta, hogy
a város apraja-nagyja ott tolong a kert-
jében, és feszült várakozással tekint rá,
a Tízparancsolat felolvasásába kezdett,
de alig jutott a „ne legyenek néked ide-
gen isteneid én elõttem”-ig, a jelenlé-
v õ k kivétel nélkül mintha nem is
R affael hangját hallották volna, hanem
az Örökkévalóét, aki készséggel átnyúj-
totta ismét a szövetség igéit, hogy ismét
néppé tegye õket. Akkor mindenkinek a
szívét eltöltötte a megbánás és a Raffael
atya iránti szeretet, és attól kezdve
szomjas lélekkel hallgatták és minden-
ben követték tanítójukat.

És ha valaki azt kérdezte tõlük, lát-
ták-e azon a napon az Ördögöt megje-
lenni, ahogyan a szent ember megígér-
te, egytõl egyig azt válaszolták, hogy bi-
zony mindenki, aki ott volt, látva látta,
hogy az Ördög kilép a szívébõl, és sietve
elhagyja a kertet.

Ha pedig másvalaki még tovább
erõsködött, és azt kérdezte, honnan
tudhatják, hogy helyesen láttak, és nem
csak gyermeteg képzelgés vett erõt raj-
tuk , akkor erre azt a választ kapta, hogy
bizonyosan tudják, mert senki sem lát-
ta az Ördögöt a másikból eltávozni, hanem mindenki csak önmagá-
ból látta kilépni a gonoszt.

( Egy Kertész Imre-mondat átírása 1.)
N em a magyarok, hanem az ember, ha történetesen magyar: a

„magyar” mint helyzet a totalitarizmusban.

( Egy Kertész Imre-mondat átírása 2.)
Nem a románok, hanem az ember, ha történetesen román: a „ro-

mán” mint helyzet a totalitarizmusban.

( Egy Kertész Imre-mondat átírása 3.)
N em a románok és a magyarok, nem az etnicitás, személyre vagy

közösségre szabottan; és nem a tér-idõben, sõt nem a történelemben
vándorló ember(ek) általában, nagyobb vagy kisebb csoportban, ha-
nem az értelemmel bíró lény; ha történetesen ember: az „ember”
mint helyzet a totalitarizmusban. És Isten – nem az ortodoxoké, nem
a katolikusoké, nem az evangélikusoké, nem a reformátusoké stb.;
és nem a magyaroké vagy a románoké stb. –, hanem „Isten” mint
helyzet a totalitarizmusban.

(„Deo”)
Tudom, szoktam mondani, tudni vélem legalábbis, mi a román.

N em a „nemzeti jelleg”, a „nemzeti alkat”, a sztereotípiák románja:
i l yen román nincs, senki sem találkozott vele, még akkor sem, ha
egész életét a vele való hadakozásban töltötte el.

Majd ’ öt évet éltem a bãrãgani-i Lãteºti-en. A falut a második világ-
háború után kitelepített németek építették, sarló és kalapács formá-
ra.  Ezt jóval késõbb, friss kolozsvári lakosként tudtam meg Adrian
Marinótól, aki egy kétfedelû, mezõgazdasági repülõgépen szolgáló pi-
lótától hallotta.

Ideális kényszerlakhely.



Függetlenül tehát attól, hogy elfogadják vagy sem, van Crevel el-
mélete (legalábbis) a következõ évtizedben állandóan a stratégiai el-
mélkedés középpontjában lesz, rákényszerítve a politikai és katonai
döntéshozókat és a résztvevõket, hogy mindvégig feltegyék a kérdést,
vajon a hagyományos fegyverek valóban nem dinoszauruszok-e –
nem csupán képtelenek lévén arra, hogy hatékonyan védjék a békés
társadalmakat, hanem ráadásul nagy terhet is jelentenek azok szá-
mára,  minthogy ritka és értékes tartalékok elpazarolására kényszerí-
t ik õket, amelyeket rugalmasabb biztonsági struktúrák felé irányít-
hattak volna.

Amit a továbbiak során meg szeretnék jegyezni, az, hogy az álta-
lunk ismert hadseregeknek kettõs szerepük van: 1. funkcionális ré-
szei az állam mechanizmusának; 2. áttételesen képviselik az államot,
a rész-az-egészért képlet alapján. A második úgy is értelmezhetõ: a
hadsereg nem feltétlenül funkcionális, inkább a funkcionalitás jelké-
pe, a tökéletes hierarchia és koordináció utópiája, feladata pedig az,
hogy fenntartsa egy szerves nemzeti közösség létezésének erõt adó ér-
zését. Az, hogy a hadseregek képtelenek megállni a helyüket egy új tí-
pusú ellenséggel szemben, átalakítva a hatóságok iránti tisztelet, a
központosí tott koordinálás, a magatartások és értékek uniformizálá-
sának elõnyeit ugyanannyi legyõzhetetlen akadállyá – nem azt jelenti-
e vajon, hogy itt egy általánosabb válság jelentkezik, az állam funkcio-
nal i tásáról és a társadalom „racionális” megszervezésérõl alkotott
egész elképzelés válsága? Van Creveld és sokan a libertinus gondolko-
dók közül, akik biztonsági kérdésekkel foglalkoztak, meg vannak róla
gyõzõdve, hogy igen.

Az utóbbi idõk terrorista mozgalmainak egyik jellegzetessége
(ahogy az a Rand Corporation e csapás alakulásáról szóló évi jelenté-
seibõl  kiderül) az, hogy szerkezetük vízszintes, nem hierarchikus, na-
g yon nagy a szabadságuk és a mozgási sebességük, és a legnehezeb-
ben megjósolható helyzeteket hozhatják létre annak érdekében, hogy
hátborzongató terveiket megvalósítsák. A modern államok biztonsági
struktúrái ellen elkövetett merénylet lényege ez a magatartásmodell,
amelyet az internetes kommunikáció fejlõdése alakított ki.

Hogy hatékonyan szembeszállhassunk ezekkel a fenyegetésekkel,
olyan reagálóerõre volna szükségünk, amely reprodukálná annak jó
részét,  amit szomorú iróniával „szervezõkultúrájuknak” nevezhet-
nénk. Végsõ soron azt mondhatjuk, hogy – bár paradoxon – e mikro-
szkopikus ellenség számára túl nagy a hagyományos hadseregek ütõ-
ereje (hiába lövöldözöl pisztollyal a vírusra, nem szabadulsz meg tõ-
le! ),  s a racionális megoldások egyike az õsi bölcsességhez való vissza-
térés lenne, mely szerint legjobban az védekezik, aki egyedül védeke-
zik. Másként szólva, bebizonyosodhat, hogy mindaddig, amíg a me-
rényletet kitervelõk felderítésének esélye attól a képességtõl függ, hogy
sikerül-e sûrûbbé tenni a felelõsségteljes éberség és felügyelet hálóját,
a b iztonságot egy szakosodott, tiszteletre méltó és szilárd testületre
bízni a legostobább megoldás.

A társadalom egyfajta militarizálását jelenti ez? Ha igen, semmi-
képpen nincs szó semmi olyasmirõl, ami a kommunizmus kitalálta
szörnyû erõdítménytársadalomhoz hasonlítana, akkor már inkább a
hadsereg olyan „polgáriasításához”, a közbiztonság iránti felelõsség
olyan felvállalásához, amilyennel a Svájchoz vagy Izraelhez hasonló
országokban találkozunk. A társadalom nevelésének ez a széles skálá-
ja nem azonos egy nyitott struktúrának a hierarchikus ellenõrzéssel
való helyettesítéséhez – ellenkezõleg, szerepe az, hogy növelje az
egyén és a közösség autonómiáját azzal, hogy több lehetõséget biztosít
számára léte és szabadsága megvédése érdekében.

Egy,  a közigazgatási decentralizációval foglalkozó elmélet szerint
ezek az átalakulások létfontosságúak. Ha elfogadjuk, hogy a terror –
s tr uktúráját a HIV vírusának gyorsaságával változtató –
hiperrugalmas és hipermozgékony hálózatával szembeni ellenállás
fel tételezi a politikai és társadalmi struktúrák megfelelõ rugalmassá-
gát, akkor megértjük azt is, hogy ez a folyamat egyebek mellett feltéte-
lezi  a biztonság iránti felelõsség jelentõs decentralizálását is. Nagyon
konkrétan, a helyi, városi vagy regionális biztonság iránti felelõsség
megnövekedésérõl van szó – olyan folyamatról, amely csupán a széle-
sebb körû decentralizációval és a devolúcióval valósulhat meg. A poli-
tikai decentralizációra esõ hangsúly és perspektíva ilyen drámai elto-
lódása egyértelmûen nyilvánvalóvá teszi azt az igazságot, amelyet an-
nak támogatói régóta megfogalmaztak: a decentralizáció nem jelent
g yengülést, eredménytelenséget, pazarlást, anarchiát, hanem ellenke-
zõleg ,  erõt, dinamizmust, egymáshoz tartozást és hatékonyságot.

Fordította: HADHÁZY Zsuzsa
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tenek), Bukarest, 2001.

kiépítõ rendszeren, egy forradalmi-sztálinista, a kánok földjét a falusi
lakosságnak szétosztó és ezzel a termelés igazságtalan, de mégiscsak
mûködõ rendjét szétziláló, a vegyes iskolákat kötelezõvé tevõ, radiká-
l i san hagyományellenes kurzuson, túl vannak az iszlám nevében sa-
ját lokális érdekeiket védõ hadurak garázdálkodásain, és amerikai se-
g í tséggel feltehetõen túl lesznek a pakisztáni menekülttáborokban –
az  amerikai titkosszolgálatok tevõleges támogatásával – megszerve-
zett, az iráni befolyást ellensúlyozni hivatott szaúdi eredetû, szélsõsé-
gesen puritán wahhabita egyházi iskolákban indoktrinált tálibok ural-
mán is.

T ény, hogy a tálib rendszer fontos katonai támasza az Oszama bin
Laden vezetése alatt álló több ezer, bármilyen terrorcselekmény elkö-
vetésére kiválóan alkalmas „afgán” arab harcosból álló „különleges
alakulat”, amelynek bázisait – miután segítettek felépíteni – most az
amerikaiak meg fogják semmisíteni. Egészen biztosra vehetõ azon-
ban,  hogy ezek – mindenekelõtt a most a szó szoros értelmében ha-
lálra keresett al-Kaida terrorszervezet tagjai – nem fogják a várható
célpontok közelében bevárni az amerikai támadást, hanem szétszó-
ródnak Afganisztán területén, és megpróbálnak be-, illetve visszaszi-
várogni  azokba az iszlám országokba, amelyeknek a közvéleménye
egyre félelmetesebb mértékben hangolódik saját, „kollaboráns” kor-
mánya ellen. Még abban a nem igazán valószínû esetben is, ha sike-
rülne teljesen megsemmisíteni õket, Amerika a várható katonai „gyõ-
zelemmel” nem Afganisztánt fogja felszabadítani, hanem az eddig
szövetségesként kezelt ún. mérsékelt iszlám országokat fogja végleg és
visszavonhatatlanul elveszíteni.

A szeptember 11-én brutális módon színre lépett ellenféllel szem-
ben nem lehet Roosevelt módjára – a „teljes és végsõ gyõzelemig” –
harcolni . Az több mint hatvan évvel az események után is logikus és
érthetõ, hogy Japán 1941. december 7-i támadását követõen az akkori
amerikai elnök nem kételkedett abban, hogy „az igazság erejével fel-
vértezett amerikai nép” gyõzedelmeskedni fog „az elõre megfontolt
szándékkal elkövetett invázióval szemben”. De azon már csak kétség-
beesni lehet, hogy a közhangulat nyomásának engedõ Bush, ez a
gyenge, az események súlya alatt minden önálló, valóban államférfiúi
döntésre képtelenné vált elnök nem veszi észre, hogy pontosan a ka-
tonai megtorlás teheti a már régóta parázsló konfliktust igazi  civilizá-
c iók közötti  háborúvá.

Úgy tûnik, hogy Amerika, „a leghatalmasabb nemzet a Föld szí-
nén”, ahogy az amerikai elnök szeptember 22-én, szombaton elmon-
dott rádióbeszédében a mérhetetlen elbizakodottság istenkísérté-
sének engedve fogalmazott, a 20–21. század fordulóján elérkezett egy
olyan történelmi csúcspontra, ahonnan már nem vezet út tovább fel-
felé.

2001. szeptember 22.
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MOLNÁR Gusztáv

Civilizációk
összecsapása,
civilizációk csõdje…

A romlás, a hübrisz büntetése az ókori görögöknél sokszor különös
alakot öltött: saját végzetük parancsainak engedelmeskedõ emberek
válhattak például a másokra lesújtó isteni harag eszközeivé. Az önhitt-
ségre leselkedõ legsúlyosabb veszély azonban akkor jelentkezett, ami-
kor a fizikai csapáson túlmenõen az áldozatot az istenek tudatosan fél-
revezették, és az, korábbi hibáit megsokszorozva, most már mintegy
tudatosan tette meg a bukás beteljesüléséig még hátralévõ lépéseket.

A fenti  sorokat még azelõtt vetettem papírra, mielõtt az elsõ ameri-
kai repülõgépek elindultak volna az afgán hegyek felé. Úgy tûnik, a
történelemben vannak pillanatok, amikor minden figyelmeztetés hiá-
bavaló. „Fel kell ismerni – írta Huntington 1996-ban megjelent híres
könyvében –, hogy a más civilizációk ügyeibe való beavatkozás való-
színûleg a létezõ legnagyobb veszélyforrás, mely bizonytalansághoz és
potenc iálisan globális konfliktusokhoz vezet a multicivilizációs világ-
ban.” Az, ami az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én tör-
tént,  felfogható úgy is, mint egy szörnyû civilizációs válaszreakció a
N yugat vezetõ hatalmának következetes civilizációs inter ven-
c ionizmusára. Ezen nem változtat az az egyébként alapvetõ fontossá-
gú tény sem, hogy az utóbbi okos politikával enyhíthetõ ugyan, de va-
lószínûleg meg nem akadályozható, az elõbbi pedig tudatosan kiter-
velt emberiség elleni bûntény.

Azok,  akik ezt az apokaliptikus bûntényt kigondolták, és a precíz
vég rehajtásról is gondoskodtak, minden bizonnyal számítottak arra,
hogy Amerika a Pearl Harbor-szindróma logikája szerint reagál majd a
váratlanul és kegyetlenül lesújtó csapásra. Egészen pontosan arra szá-
mí tottak,  hogy az amerikai közvélemény és a kormányzat nem elég-
szik meg azzal, hogy a példátlan terrortámadásra olyan globális tit-
kosszolgálati háborúval válaszoljon, amelynek lényegéhez tartozik,
hogy döntõen a színfalak mögött zajlik, és csak az ún. különleges ala-
k ulatok intelligens, célra irányuló és hatékony katonai eszköztárát ve-
szi igénybe.

Ha az Egyesült Államok – hírek szerint a State Department és an-
nak vezetõje, Colin Powell egykori vezérkari fõnök ellenkezése dacára
– az elõkészületekbõl sejthetõ nagyarányú katonai támadást mozlim
országok kormányának tevõleges támogatásával, más mozlim orszá-
gok területén lévõ célpontok ellen, a fõ célpontként szolgáló ország
pol itikai rendszerének megváltoztatására törekedve megindítja, min-
den bizonnyal lezárul a szarajevói merényletre adott túlméretezett vá-
lasz következtében kirobbant elsõ világháborúval elkezdõdött 20. szá-
zad ,  és elkezdõdik az új, amelyrõl egyelõre csak annyit tudunk mon-
dani ,  hogy szintén egy világháború a nemzõje. Amely azonban – leg-
alábbis külsõ lefolyását tekintve – semmiben sem hasonlít a 88 évvel
ezelõtt elkezdõdött elsõ huszadik századi világháborúhoz.

N em hasonlít, mert Kandahar szétbombázására a viszontválasz
minden bizonnyal nem Afganisztánból, hanem bárhonnan, például
Nairobiból várható, ahol a szeptember 14-ére esõ pénteki szent na-
pon a mecsetbõl kijövet egy hangadó férfiú a következõképpen kom-
mentálta – a Le Monde tudósítójának – az Amerikában történteket:
„Még akkor is, ha Amerika eltörli a föld színérõl Afganisztánt, meg-
marad  Irán, megmarad Kenya és a többi ország, ahol a mozlimok
majd  megindulnak, és az utolsókig harcolni fognak. A Nyugat napokig
siratja a manhattani halottakat, de elfelejti az iraki, a palesztinai, a
csecsenföldi és a kasmíri halottakat. Van önnek arról fogalma, milyen
mély manapság a mozlimok keserûsége? Ha az Egyesült Államok el-
követi  azt a hibát, hogy a katonai megtorlás eszközéhez folyamodik,
elkez dõd ik a háború a mozlimok és a keresztények között; és az világ-
méretû lesz.” Egy másik – a hallgatóság által nagy lelkesedéssel foga-
dott – szónoklat még ennél is hátborzongatóbb: „A mozlimoknak ör-
vendeniük kell, mert amerikaiak haltak meg. Ezek a hitetlenek es-
küd t ellenségei az igazhitûeknek. Ez a sok halott nagyon boldoggá
tesz  bennünket. És reméljük, hogy mások is követik õket a sorban.
Semmilyen sajnálatot nem érzünk irántuk. Haljanak csak meg, ennyi
az  összes mondanivalóm.”

Tudom,  hogy a mozlimok többsége nem így gondolkodik, és Kenya
lakosságának különben is alig 10 százaléka muzulmán. Van itt azon-
ban egy félelmetes tény, amivel szemben, úgy tûnik, tehetetlenek va-
g yunk.  A modernizáció sárkányfogveteményébõl kikelt radikálisok
egytõl  egyig írni-olvasni tudó, jelentõs részben közép- vagy felsõfokú
végzettséggel rendelkezõ fiatalemberek. Az átlagos palesztin család
gyermekei az utca és a televízió közötti publikus térben szocializálód-
nak, szüleiket büszkeség tölti el, ha kõ- vagy bombadobálás közben
sz örnyethalnak, és az üdítõt jégszekrényben tartják. De a modern ci-
vi l i záció elemi kellékeit nélkülözõ afgánok sem közvetlenül a közép-
korból  jönnek, hanem túl vannak már egy hagyományos-etatista, va-
lamiféle állami infrastruktúrát királyi áldással és szovjet segítséggel

Caius DOBRESCU

A decentralizálás mint
biztonságpolitika

Martin van Creveld, egyike a jelen legprovokatívabb történészeinek,
régóta állítja, hogy a „nemzeti” hadseregek, úgy, ahogy õket ismerjük,
d inoszauruszok azokhoz az új, többségükben nem hagyományos
provokációkhoz képest, amelyek a világ biztonságát fenyegetik (szük-
séges hangsúlyoznom, hogy van Creveld elsõsorban a terrorizmusra
utal?).  Az Ikertornyok és a Pentagon bombázása utasszállító repülõ-
gépekkel ,  sajnos, tragikus és nem kívánt alkalom arra, hogy ennek az
elméletnek a helytálló voltát kipróbáljuk. A mellette vagy ellene szóló
ér vek megfogalmazása egyáltalán nem lesz könnyû – véleménykü-
lönbségek lépten-nyomon adódhatnak majd. Például: megengedve
azt, hogy az amerikai csapatok átmenetileg gyõzelmet aratnak Afga-
nisz tánban, milyen mértékben lesz ez releváns a hagyományos erõk
ál talános egyeztetéséhez hasonló mûveletek esetében, mikor az
Ész ak-atlanti Szövetség tagjai 10 éve készülõdnek a terroristahálóza-
tok elleni kampányra? Mostantól az a követelmény, hogy bármilyen
hipotézist sokáig tartó ellenõrzésnek vessenek alá, hosszú ideig fenn-
tartja majd a vizsgálódás feszültségét. Másrészt tény, hogy az esztelen
merényletre adott katonai válaszról szóló minden vitában állandóan
vissz atért a gerillacsapatokhoz hasonlóan és nem klasszikus katonai
testületekként kiképzett speciális erõk felhasználásának témája.
A G ol f- háború korát feleleveníthetõ légierõnek és a tengerészetnek
most lényegében csupán az lesz a szerepe, hogy támogassa azt, amit a
Fehér Ház sok illetékese bin Laden és bázisai elleni „sebészeti beavat-
kozásnak” nevez.


