
ZELEI MIK LÓS
Tank si mo ga tó 

Csak hogy meg idéz zük a kort, és ke vés szó val mi nél töb bet mond junk ró la el, szó lal jon
meg a nyolc va nas évek kö ze pé rõl a kis kun sá gi ta nyás gaz da, akit – sok tár sá hoz ha son ló an
– év ti ze dek alatt sem si ke rült té esz be tö mö rí te ni: „Nincs is ná lunk kom mu nis ta párt tag egy
se! Ki vé ve Schneider bá csit, de ne ki mu száj, mert SS-ka to na volt.”

Eb ben az idõ ben, ami kor Gá bor gaz da két frap páns mon dat ban össze fog lal ta
Schneider bá csi éle tét – va ló já ban fo gal munk sincs ar ról, hogy mi tör tént: sem mit nem
tu dunk –, már vagy har minc éve szov jet egy sé gek ál lo má soz tak a fu tó ho mo kon. Az aká -
cos – hungarikum! – út vé gé ben, Gá bor gaz da ta nya ud va rán vas bak ra ál lít va szov jet
ka to nai ben zin tar tály fi gyelt az ár nyas ból a dû lõ út ra, jön-e már a szov jet tar tály ko csi
az új fel töl tés sel. Gyá ri lag zöld volt a bak ra emelt cisz ter na, Gá bor gaz da mí ni um mal
rozs da szín re fes tet te, de azért át ütött az új fes té sen az ere de ti fe ke te fel irat: огнеопасно
(tûz ve szé lyes).

Bort, pá lin kát, sza lon nát, kol bászt kap tak az oro szok a tar tá lyért, a ben zi ne kért, a leg -
jobb mi nõ sé gû bri ket tért... Fegy vert is le he tett cse rél ni-vá sá rol ni.

A meg szál lá si tu riz mus kor sza ká ban Gá bor gaz da az egyik leg jö ve del me zõbb üz let ág ra
lelt rá: sa ját ter mé sét hely ben ex por tál va de vi zá ért meg vá sá rol ha tó áru cik ke ket szer zett be
kül föl di ek tõl. A pi a ci ár nál sok kal ol csób ban. Mond juk, rá is volt szo rít va a le le mény re,
mert mint egyé ni gaz dál ko dót nyom ták  adó val ren de sen. Amit tõ le be szed tek, azt ne ki is
va la hogy be kel lett szed nie.  

Meg élt, ta nít tat ta a fi a it, ado má nyo zott a temp lom nak.
El is me he tett vol na. És ak kor nem kel lett vol na cse re be rél nie a meg szál lók kal. Meg,

per sze, meg te het te vol na azt is, hogy itt hon is ma rad, meg nem is cse re be rél. Ak kor be tör -
nek a ta nyá já ba, a pin cé jé be, és úgy vi szik el a tu laj do nát, hogy sem mit nem ad nak ér te.

Az ott ho nos ság ról be szé lek. Az ott hon, az ott ho nos ság meg te rem té sé nek és fenn tar tá sá -
nak vá gyá ról egy olyan vi lág ban, amely ben közel lá tás ve szé lyez te té se mi att bár me lyik
perc ben el vi het ték a gaz dát, el is vit ték, bi lincs be ver ve, amely ben fo lya ma to san pad lás -
le söp rõk ro ha moz ták meg és ra bol ták ki az ott hont, majd té esz-agi tá to rok dúl ták föl a kam -
rát, a gó rét meg a tisz ta szo bát – az én há zam, az én vá ram –, azu tán pe dig a szov jet Dé li
Had se reg cso port pán cé los had osz tá lya vert ta nyát év ti ze dek re a ta nya mel lett. Az én 
ha zám se az én vá ram? 

Ott hon is ide gen ben? Ami kor – és aki nek! – ez olyan mér té ket öl tött már, hogy az ide -
gen ség is több ott ho nos sá got ígért, kö vet ke zett a lé pés: el men ni. Disszi dá lás nak hív tuk. 
Az ott hon utá ni vágy le küzd he tet len meg nyil vá nu lá sa. Fon tos volt hát a le küz dés. 

Mind ez a dis kur zus ál lan dó tár gya volt egy idõ ben, mos ta ná ban már ke ve seb bet be szé -
lünk ró la. És hogy Er dély ben mit gon dol nak mind er rõl? Azt nem tu dom, no ha meg pró bál tam
meg tud ni. Meg kér dez tem egy szer egy er dé lyi ba rá to mat: ha õ be lé pett a Ro mán Kom mu nis -
ta Párt ba – a ha zá ért har colt. Az er dé lyi ma gya rok sza bad sá gá ért: min den egyes tag bé lyeg
újabb tö vis volt a ko szo rún (a ba bér le ve lek kö zött). Ha én be lép tem a Ma gyar Szo ci a lis ta
Mun kás párt ba, az ha za áru lás volt, a ma gyar ság bi lin cse i hez ko vá csol tam újabb lánc sze met
(hom lo kom ról ma gam tép tem le a ba bért). Hogy van ez? Azt vá la szol ta: így. 

Az tán föl tet tem még egy kér dést: mit mon da na egy 1920. jú ni us 5-ei ko lozs vá ri ma gyar
egy 2014-es ko lozs vá ri ma gyar ról? Ha egy ál ta lán le het ezt „mo del lez ni”. De még a mo del -
le zés dol gá ban sem ju tot tunk to vább...

Azt hit tem, meg úszom ezt a kis dol go za tot anél kül, hogy le ír jam: kol la bo rá ció. 
De már lá tom, nem si ke rül. Na gyon sze ret ném ugyan is, ha el ol vas nák e né hány alan ti

mon da tot, ed dig azon ban se ho vá nem tud tam be il lesz te ni õket. Ide hi vat ko zom hát a vé gé -
re. Tár gyuk a kollaboráció.1
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JEGYZET
1. „»...pour ne pas châtier les coupables, on maltraitait des filles. On allait même jusqu’à les tondre.« (Hogy ne
kelljen megbüntetni a vétkeseket, nõket hurcoltak meg. Képesek voltak arra vetemedni, hogy kopaszra nyírják
õket.) Ez a mottó szerepel Paul Éluard Comprenne qui voudra címû verse fölött. Egyike ez azon kevés kortárs
dokumentumnak (1944. december 2-án jelent meg a Les Lettres françaises-ben), mely részvétet tanúsít a meg-
hurcolt nõk iránt, és viszolyog a fülig érõ mosolyú, kidüllesztett mellû megtorlóktól. (Akik – no persze, a né-
metek eltakarodása után – géppisztolyt akasztottak nyakukba, kézigránátokat az övükbe, úgy vonultak védte-
len nõk ellen.) [...]  
Meglehetõsen azonos módon zajlanak ezek a népítéletek. A »bûnös« felelõsségre vonása hangsúlyozottan nyil-
vános aktus. A megszégyenítés a település valamely kiemelt fontosságú pontján (polgármesteri hivatal elõtt, a
templomtéren, hamarjában összetákolt pódiumon, egy háznak a térre nézõ erkélyén stb.) történik. A vétkest 
kopaszra nyírják, többnyire félmeztelenre vagy meztelenre vetkõztetik, arcára, testére festékkel vagy kátránnyal
horogkeresztet mázolnak, nyakába táblát akasztanak, amely egyértelmûen minõsít: »följelentõ«, »kollaboráns«,
»németek szajhája«. Igen gyakori, hogy a tömeg, valósággal körmenetet tartva, a település valamennyi fõbb útvo-
nalát végigjáratja a »bûnössel«.” Léderer Pál: …jöttek, s kivonszolták az utcára, hogy kopaszra nyírják… 2000
2010. 7–8. sz. 55–76. 

VASILE SEBASTIAN DÂNCU
A diaszpóra évszázada?
Interkulturális párbeszéd a román diaszpóra identitása kapcsán
(Részlet)

[…] Ha létezik állam nélküli diaszpóra és egy államhoz kötõdõ diaszpóra, az etno-nemzeti
származásra való fokalizálás perspektívájából feltételezhetõ a folytonosság vagy változat-
lanság léte egy-egy közösség létezése során. Ez a különbözõség oda vezet, hogy állandóan
kontextualizálni kell a diaszpóra fogalom használatát, mivel a diaszpóra államon átívelõ re-
alitás, de, ahogy az utolsó példából is kitûnik, transz-etnikus is lehet.  

A Korunk folyóirat nagyvonalú elgondolása ezt meg is teszi: kontextusba helyezi, leírja,
szót ad a diaszpóra aktorainak (szereplõinek). Ideológiai elemzések nélkül, politizálás nél-
kül, rendkívüli értelmezések vagy hermeneutikák nélkül.   

Az utóbbi idõben a román diaszpóra politikai és intézményes témává is vált. Nagy figye-
lemmel követik, fõleg 2009 óta, amikor a mérleg nyelvének szerepét töltötte be a romániai el-
nökválasztások alkalmával, amikor közel 150 000 román szavazott külföldön, és másként sza-
vazott, mint az itt lakók, és ezzel új mandátumhoz juttatta Traian Bãsescut. Ezért a Románia
és a környezõ, valamint az emigráns román közösségek közötti kapcsolat Románia Alkotmá-
nya 7-es cikkelyén alapul, illetve a 299/2007-es Törvény ama elõírásain, amelyek a Románia
határain kívül élõ románok támogatására vonatkoznak. Az említett törvény a „bárhol élõ ro-
mánok” szintagmát használja, és ide tartoznak a „román származású, a román nyelvészeti és
kulturális fonalhoz tartozó személyek, aki szabadon felvállalják román kulturális identitásu-
kat: a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek, a nyelvi kisebbségek vagy a szülõföldjükön
élõ etnikai csoportok, aki Romániával szomszédos államokban élnek, függetlenül attól, hogy
milyen népnek nevezzük õket, a román közösségek / az emigrációban élõ, Romániából szár-
mazó közösségek, külföldi lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ közösségek tagjai”. 
A Külügyminisztériumban tevékenykedik egy a bárhol élõ románok számára delegált minisz-
ter, amely kidolgozza és életbe lépteti a bárhol élõ románokkal szembeni kormánypolitikát
Románia legfontosabb külpolitikai célkitûzéseivel és a Kormányprogrammal összhangban. 
A kormánypolitikában helyet kap a Románia határán túl élõ románok intézményes támoga-
tásának szükségessége, etnikai, nyelvi, kulturális és vallásos identitásuk megõrzése és kibon-
takozása céljából, és túlzottan meg is van indokolva ama fontosság által, amelyet az emberi
jogok és különösképpen egy-egy etnikai kisebbség és közösség jogainak tiszteletben tartásával
foglalkozó európai intézmények tulajdonítanak ennek a problémának.  

Lehet, hogy a 21. század lesz a diaszpóra százada, még jobban, mint az elmúlt évszá-
zad. Több okból kifolyólag a nemzetközi migráció, a globalizálódás, a kereskedelmi cserék
s a nagy integrációs felépítmények, mint az Európai Unió, állandóan hoznak létre diasz-
pórákat és azok lakosait. Vajon a 21. században létrejön egy világdiaszpóra, egy hibrid
identitás, egy kisebbségekbõl álló többség? Bármi lehetséges. 138
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