
Cseke Gá bor: In dul junk ki a je len bõl, hogy a
gyö ke rek hez jus sunk: a köl tõ, író, iro da lom kri ti kus,
szer kesz tõ, to váb bá nyug dí jas Dan Culcer 1987 óta
él Fran ci a or szág ban. Szá mos, tá vol ról sem je len -
ték te len fog la la tos sá ga mel lett sok éve online fo lyó -
ira tot tart fenn Asymetria cím mel, amely nek al cí -
me: Kul tu rá lis, kri ti kai és kép ze le ti fo lyó irat. Ez zel
egy idõ ben a ma ros vá sár he lyi Vatra fo lyó irat ál lan -
dó fran cia or szá gi tu dó sí tó ja – azé a la pé, amely -
nek kez de tek tõl fog va a mun ka tár sa és egyik ala pí -
tó ja. A Vatra in du lá sá tól több mint negy ven esz ten -
dõ is el telt. Mi lyen utat járt be ez alatt Dan Culcer?

Dan Culcer: Az én utam most is, akár csak ed -
dig, vá lasz út tal te li. Va ló szí nû, va la mennyi ünk ké
ilyen. Lát ha tó vagy lát ha tat lan vá lasz utak ról van
szó. Ami ket nem le het ki ke rül ni. Olyan kö rül mé -
nye ken, he lye ken vág át az em ber, ahol több, de
leg alább két le he tõ ség kö zött kell vá lasz ta nia. Mi -
köz ben ér zi, hogy nem kap le ve gõt. És tud ja, hogy
nin csen vissza út. Ha egy szer rá lép tünk egy út ra,
bár mi lyen le gyen is az, nin csen ró la vissza té rés.
Akár csak az eto ló gu sok la bi rin tu sa i ban, ame lyek
azért ké szül tek, hogy az ál la tok vi sel ke dé sét ta -
nul má nyoz ni le hes sen. Nem rég egy fur csa re gényt
ol vas tam David Vanntól, Sukkwan Island a cí me.
Rit kán ol va sok iro dal mat, az epi kus fik ció jó két
év ti ze de hi de gen hagy. De most nem tud tam le ten -
ni a köny vet. Apa és fia tör té ne té rõl van szó, egy -
faj ta be ava tá si uta zás ra in dul nak egy la kat lan
alasz kai szi get re. És ami ele in te csak ki rán du lás -
nak tû nik, az ké sõbb rém álom ba tor kol lik: az apa
va la mennyi dön té se be lát ha tat lan hely zet hez ve -
zet, amely mind ket tõ jük éle tét ve szély be so dor ja.
A ka taszt ró fa el ke rül he tet len. A re gényt ér tel mez -58
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Én nem hi szek 
a tör té ne lem 
vég ze té ben, 
és igyek szem he lyet
szo rí ta ni a mi 
vi lá gunk ban azok nak az
esz mék nek, ame lyek 
sa ját ta pasz ta la ta ink ból
fa kad tak, meg fe lel nek
szán dé ka ink nak 
és le he tõ sé ge ink nek,
hogy vég re hoz zon is
szá munk ra né mi 
bol dog sá got, tom pít sa
ke se rû sé gün ket...

DAN CULCER – CSEKE GÁ BOR

A HA JÓ SOK VISSZA TÉR NEK
Aszim met ri kus in ter jú  az ASYMETRIA-ról 
és még sok egyéb rõl



het jük az em be ri ség rõl szó ló pa ra bo la ként, amely nek va ló ság hû ele mei rend kí vül
ke gyet le nek, nyer sek. Ha az ál ta lam át él tek nem is, de ér zel mi be nyo má sa im a szer -
zõ ál tal le ír tak ra em lé kez tet nek.

Az Asymetria rend szer te le nül fris sü lõ online fo lyó irat. Egy lap, ami nek egy re te -
kin té lye sebb a múlt ja és ol va sói kö re. Ti zen négy esz ten dõ, szél ben és köd ben, nap -
sü tés ben és szi tá ló esõ ben, ke vés pénz zel. 

Mi ó ta el tá voz tam Ro má ni á ból, ahol vi szony lag is mert vol tam, még a ma gya rok kö -
zött is, túl sok idõ telt el ah hoz, hogy mel lõz het nénk bár egy rö vid élet raj zi adat la pot.
Er dé lyi ro mán va gyok, 1941. jú ni us 15-én szü let tem Szulinán, aho vá csa lá dom er dé -
lyi me ne kült ként ér ke zett. Se ges vá ron jár tam ele mi be, Dél-Er dély ben, aho vá szü le im
1942-ben ju tot tak el. To váb bi ta nul má nya i mat, be le ért ve az egye te met is, Ko lozs vá ron
vé gez tem, ahol 1963-ban ro mán nyelv és iro da lom ta ná ri ok le ve let sze rez tem.

1987 ok tó be ré tõl élek Fran ci a or szág ban, s ren ge teg do log ba be le fog tam, mint
min den em ber, aki lak he lyet, kör nye ze tet, szo ká so kat vál toz tat, és sok-sok olyan
elõny rõl le mond, ami ben ko ráb bi ha zá já ban nem szû köl kö dött. Meg pró bál tam be il -
lesz ked ni, meg is mer ni az új kö ze get, úgy pró bál tam be ren dez ni az éle te met, hogy el -
há rít has sam az il lesz ke dé si ne héz sé ge ket, s gyer me ke im nek, akik ve lem tar tot tak
Fran ci a or szág ba, el fo gad ha tó lét fel té te le ket te remt sek. Kö ze led ni igye kez tem a Pá -
rizs ban élõ ro mán emig rán sok kö ze gé hez, akik hez tar toz tam, s igye kez tem úgy cse -
le ked ni kö rük ben, ahogy er köl csi és po li ti kai el ve im dik tál ták. Hogy a hely ze te men
könnyít sek, szá mos tan fo lya mot ki jár tam, köz tük egy szer kesz tõ sé gi tit ká rit is va la -
me lyik pá ri zsi új ság írói is ko lá ban. Ez volt az a mes ter ség, amit nyug dí ja zá sig foly -
tat tam. Ugyan ak kor ren des hall ga tó let tem a Fran cia Saj tó in té zet ben, ame lyik a Pá -
ri zsi Tudományegyetem-II-höz tar to zik, itt egye tem utá ni kép zés ben kom mu ni ká ci -
ós fel ké szí tést nyer tem. En nek meg fe le lõ en dol go za tot is ír tam Ke let-eu ró pai ér tel mi -
sé gi ek Pá rizs ban. Po li ti kai kom mu ni ká ció és cél zott ság cím mel.

A té mát élet be vá gó fon tos sá gú nak tar tom Ke let-Eu ró pa jö võ je szem pont já ból.
Úgy is, hogy már nem csak Pá rizs ról van itt szó. Fon tos volt, mert tár gyi la gos alap -
ról – an ké tok, fel mé ré sek, in ter júk, az emig ráns saj tó ban meg je lent köz lé sek anya -
gá ra tá masz kod va – kí ván ta ele mez ni egy fe lõl a kü lön bö zõ ke let- és kö zép-eu ró pai
or szá gok nem zet kö zös sé ge i hez tar to zó cso por tok köz ti vi szo nyo kat; ku ta tá sa im so -
rán e vi szo nyok po li ti kai kom mu ni ká ci ó ban nyil vá nul tak meg. És fel tár ta a po li ti -
kai kom mu ni ká ció lé te zõ ne héz sé ge it, amik föl tét le nül ki kü szö bö len dõk, és ame -
lyek a tör té nel mi ha gyo má nyok hoz, az emig ráns cso por to su lá sok tör té nel mi ki ala -
ku lá sá hoz és az il le tõ or szá gok tör té nel mi kü lön bö zõ sé ge i hez fû zõd nek, il let ve ah -
hoz a be fo lyás hoz, amit az új kö zeg ta nú sít a kü lön bö zõ cso por tok iránt be il lesz ke -
dé sük, be ke be le zé sük, il let ve önál ló so dá suk te kin te té ben, vi szony lag rö vid tör té -
nel mi idõ alatt.

A po li ti kai kom mu ni ká ció e meg nyil vá nu lá sá nak elem zé se két szin tet vett fi gye -
lem be: a kö zös sé gen be lü li és a kö zös sé gek köz ti, va la mint a kö zös sé gen kí vü li
kom mu ni ká ci ót, más meg kö ze lí tés ben a ke le ti kö zös sé gek han ga dó ve ze tõ i nek és
cso port ja i nak lé te zõ kap cso la ta it és e cso por tok és ve ze tõk kap cso la ta it a fran cia or -
szá gi po li ti kai ha tó sá gok kal, cso por to su lá sok kal, tá jé koz ta tá si és kom mu ni ká ci ós
rend sze re i vel. Még vi lá go sab ban: kap cso la ta i kat a fran cia saj tó val, a kü lön le ges
szol gá la tok kal, a ha tal mon lé võ po li ti kai ve ze tõk kel és va la mennyi egyéb po li ti kai
ala ku lat tal, ame lyek a ke le ti or szá gok fe lé híd ként, egy faj ta kom mu ni ká ci ós és nyo -
más gya kor ló csa tor na ként jö het nek szá mí tás ba a fran cia bel- és kül po li ti ka ala kí tá -
sa te kin te té ben.

Vizs gá la ta im ban az ér tel mi sé gi cso por tok ra össz pon to sí tot tam, mert nyil ván va ló
ki in du lás ként úgy vé lem: jó részt be lõ lük áll nak a nyo más gya kor ló cso por tok, és a
tény le ges ve ze tõ ket je len tik; e cso por tok meg kö ze lít he tõk, hi szen is mer tem men ta li -

59

2014/12



tá su kat és cse kély va ló szí nû sé ge volt an nak, hogy az emig rán sok so ra i ban egyéb tár -
sa dal mi cso por tok kal egy ál ta lán kap cso la tot te remt he tek; ezek ugyan is, ame lyek kü -
lön böz nek az ér tel mi sé gi cso por tok tól, po li ti ka i lag amorf alak za tok. Vagy ha nem is,
job ban ki van nak té ve a ma ni pu lá ció le he tõ sé ge i nek, mint az elõb bi ek.

Ku ta tá sa im ki in du lá sa ként nyil ván va ló vá vált szá mom ra, hogy az interetnikus
kom mu ni ká ció szint jén erõ tel jes gá tak és gát lá sok lé tez nek, hogy a han ga dók nyílt,
de még in kább bur kolt po li ti kai dis kur zu sai vég sõ so ron pár hu za mos dis kur zu sok,
bi zo nyos ob jek tív té nye zõk kö vet kez té ben pe dig e dis kur zu sok nem ta lál koz nak, a
kü lön bö zõ kö zös sé gek ta pasz ta la tai nem jut nak el egyik tõl a má si kig. Negy ven-öt -
ven éven ként lé tez nek bi zo nyos pró bál ko zá sok a po li ti kai kom mu ni ká ció meg te rem -
té sé re, lé tez nek – ne fe led jük – po li ti kai ér te lem ben vett an tant kí sér le tek, ame lye ket
a po li ti kai ve ze tõk az il le tõ ál la mok ban kez de mé nyez tek a má so dik vi lág há bo rú
elõtt, s ame lyek vég sõ so ron, a tör té ne lem nyo má sa alatt nem bi zo nyul tak elég tar -
tó sak nak. Va ló szí nû, hogy ha son ló új po li ti kai egyez ség re szük ség van, és ku ta tá som
épp egy ilyen egyez ség el mé le ti elõ ké szí té se kí vánt len ni. Vi lá gos po li ti kai prog ra -
mon ala pult, amit al kal ma zás szem pont já ból az egye dü li va ló szí nû nek és le het sé -
ges nek vé lek azon tör té nel mi vál to zá sok ke re tén be lül, ame lyek ben élünk, s ame lye -
ket meg élünk. Eu ró pa ke le ti or szá ga i nak egy faj ta po li ti ka kö zös sé gét val lom, mert
csak ez áll hat ja út ját a nagy ha tal mak rá juk irá nyu ló mo del lá ló nyo más gya kor lá sá -
nak. Ezt a faj ta egye sü lést kép te le nek az Eu ró pai Uni ón ke resz tül meg va ló sí ta ni,
amely egy bi ro dal mi el kép ze lés hor da lé ka.

Nem tud ni, hogy Eu ró pa ke le ti or szá gai még mennyi ben je len te nek va la mit is a
vi lág ban, egye bet, mint a bár hol elõ ál lí tott fo gyasz tá si ja vak pusz ta for gal ma zá si te -
rü le tét, nyers anyag for rást, ol csó me zõ gaz da sá gi te rü le te ket és döm ping áron ér té ke -
sí tett kép zet len vagy kép zett mun ka erõt. Eb bõl ered a vi lág po li ti kai sí kon ta pasz talt
má sod la gos sze re pük. Min den eset re, a fen ti ek re adott vá lasz tól függ rö vid és kö zép -
tá von a ke let-eu ró pai or szá gok ban élõk egyé ni és kol lek tív bol do gu lá sa.

Lé te zik egy szub jek tív té nye zõ is, ami meg ne he zí ti a jó kom mu ni ká ci ót. Ez nem -
csak ama konf lik tu sos hely ze tek bõl fa ka dó tör té nel mi gya nak vás nak, fe szült vi -
szony nak tud ha tó be, amely két irá nyú vi szony lat ban szin te va la mennyi ke let-eu ró -
pai or szá got meg érin tett az utób bi év szá zad ok ban, ha nem egy na gyon is kéz zel fog -
ha tó té nye zõ nek, amely nek okán az utol só két száz év ben hi ány zik a kel lõ en erõ tel -
jes ha gyo mány a prog ram sze rû köl csö nös meg is me rés re, kul tu rá lis, il let ve szi go rú -
an nyel vi szin ten. Már pe dig kom mu ni kál ni kép te len ség ak kor, ha nem is mer jük,
még hoz zá ala po san a má sik nyel vét. A ke let-eu ró pai or szá gok elit jei vi szont sú lyo -
san té ved tek az em lí tett két év szá zad so rán – ame lyek a har cos na ci o na liz mus, a füg -
get len, lé nye gi leg köl dök né zõ ál lam ala pí tás ok szá za dai vol tak –, ami kor a ke let-eu -
ró pai or szá gok ban be szélt nyel vek köl csö nös el sa já tí tá sa he lyett bi zo nyos tör té nel -
mi idõ szak ok ban a köz ve tí tõ nyel ve ket ré sze sí tet ték elõny ben, mint a fran ci át, az
oroszt, a né me tet, most meg ép pen az an golt, te hát „bi ro dal mi” nyel ve ket, ame lyek
in kább a szû rõ sze re pét töl töt ték be, hát tér be szo rít va a köz vet len kap cso la to kat. Vi -
szont épp a köz vet len kap cso la tok hi á nya ked ve zett a kí vül rõl jö võ, ál ta lam tá gabb
bi ro dal mi ér te lem ben, im pe ri a lis tá nak ne ve zett ma ni pu lá ci ók nak. 

An nak, hogy a mai Ro má ni á ban él nek olyan ma gya rok, akik igen jól be szé lik
vagy is me rik a ro mán nyel vet – a po li ti ku sok kö zül pél dá ul Ke le men Hu nor, Frunda
György vagy akár ép pen a mos ta ni be szél ge tõ tár sam, és még elég so kan van nak hoz -
zá juk ha son lók –, nem ta lál ni a meg fe le lõ jét a ma gyar nyelv vi szony la tá ban a ro mán
po li ti kai élet ben, amely kép te len köz ve tí tõk nél kü li is me re te ket sze rez ni. Csak hogy
Frunda György, volt ro má ni ai el nök je lölt, Ro má nia mi nisz ter el nök ének jo gi ta ná cso -
sa, akár a pár be széd kor rekt sé gét is ve szé lyez tet he ti. Le gyünk bár mennyi re is jó hi -
sze mû ek, az õ ta ná csai sehogysem le het nek tel jes ség gel pár tat la nok.60
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El lent mon dá sos nak ér zem to váb bá a Nem ze ti Ki sebb ség ku ta tó In té zet ve ze té sé -
nek és tény le ges ku ta tó rész le gé nek ál lo má nyát, de nem csak ami att, hogy ma gya rok
ural ják a sze mély ze tet, mert ez egy vál ság hely zet re is fényt vet: hi ány za nak a hoz zá -
ér tõ ro má nok er rõl a te rü let rõl. Az in téz mény „alap cél ki tû zé se és mû kö dé si te rü le -
te: a ro má ni ai nem ze ti ki sebb sé gek és más et ni kai kö zös sé gek et ni kai identitás-
megõrzésének, -fejlesztésének, -kifejezõdésének, va la mint ezek szo ci o ló gi ai, tör té -
nel mi, kul tu rá lis, nyel vi, val lá si és más jel le gû as pek tu sa i nak ku ta tá sa, ta nul má nyo -
zá sa”. E prog ram – és en nek pénz ügyi tá mo ga tá sa – szem pont já ból az in téz mény
nem le het csu pán a ki sebb sé gek esz kö ze azok pa na sza i nak köz ve tí té sé re. Mert min -
de nek elõtt ál la mi esz köz an nak ér de ké ben, hogy a ro mán kor mány nak pár tat lan és
meg ala po zott ta ná csok kal szol gál jon; a va ló ság meg is me ré sé nek olyan tu do má nyos
és po li ti kai esz kö ze, amely ki egyen sú lyo zott egyez te tést biz to sít hat a ro má ni ai nem -
ze ti ki sebb sé gek tö rek vé sei és a több ség, va la mint a la kos ság et ni ku má tól füg get len,
glo bá lis ér de kei kö zött. 

Nyil ván va ló, hogy szük sé ges in téz mé nye sí te ni a köl csö nös meg is me rést szor gal -
ma zó mû ve lõ dé si for má kat; és pe dig olyan szak em be rek ne ve lé sé vel, akik ké pe sek
má sok ci vi li zá ci ó já nak, mû ve lõ dé sé nek és po li ti kai kul tú rá já nak is me re té re, meg ér -
té sé re. Az a tény, hogy a ro mán ér tel mi sé gi kö rök ben oly rit ka a szom szé dos nyel ve -
ket be szé lõk szá ma, akár Er dély ben, akár Ro má nia más ré sze in, hát rányt, fo gya té -
kos sá got je lent. Nem lé te zik te hát sem mi fé le szel le mi el len õr zé si, össze ha son lí tá si,
el mé lyí té si le he tõ sé ge a szá mí tás ba jö võ, ve lünk érint ke zõ szom szé da ink té zi se i nek.

Ez a for rá sa a kap cso la tok ban mu tat ko zó prob lé mák nak, ame lyek nek a bi za -
lom ra és a min den irány ban el len õriz he tõ er köl csi, po li ti kai és in tel lek tu á lis köl -
csö nös tá jé ko zó dás ra kell épül ni ük az il le tõ kö zös sé gek je len ko ri po li ti kai sok szí -
nû sé gét il le tõ en.

Az aszim met ri kus kap cso la tok fel szí nes sé ge könnyen ér zé kel tet he tõ. Mi köz ben
az eu ró pai vá ro sok és fal vak kö zött test vér-prog ra mok mû köd nek, Ro má ni án be lül
nem lé te zik va la mi ha son ló a több sé gé ben ma gyar és ro mán la kos sá gú hely sé gek kö -
zött. A nagy vá ros ok ban pe dig, a kö zös sé gek pár hu za mos vi lá gok ban él nek, min den
ed di gi nél szi go rúbb pro to kol lá ris kap cso la tok men tén, el ha nya gol va a „jo gos né zet -
el té ré sek” ér tel mes ren de zé sét – hogy egy volt fran cia kül ügy mi nisz ter, Hu bert
Vedrine meg fo gal ma zá sát idéz zem.

Évek óta fo lyik az er dé lyi ma gya rok és ro má nok kö zöt ti kap cso la tok fel la zí tá sa, a
kö zös sé gek el szi ge te lé se. Ez pe dig a ma ni pu lá ci ók nak ked vez. De mi a cél? Vissza -
ál lí ta ni a há bo rú elõt ti, egyen lõt len vi lá got, va gyis a res ta u rá ció. Ki nek az ér de ké -
ben? Nem hi szem, hogy az olyan köz ren dû pol gá ro ké ban, mint ami lyen te vagy én
va gyunk. A fe szült sé gi gó cok ban, ahol kö ve te lé sek, el vá rá sok van nak, sem mi nem
tör té nik po zi tív ér te lem ben, el len ke zõ leg, erõ sö dik az el kü lö nü lés, ál lan dó sul a tá -
vol ság tar tás, kor lá to zó dik a meg is me rés. Szor gal maz nám test vér fal vak ki je lö lé sét, a
gaz da sá gi együtt mû kö dés je gyé ben. Eze ket fent rõl kel le ne meg ne vez ni, komp le men -
tá ris gaz da sá guk nak meg fe le lõ en. 

Móc vi dék és Szé kely föld – Er dély nek e két jel leg ze tes vi dé ke köz vet len kap cso -
lat ban kel le ne hogy áll jon, meg fe le lõ in téz mé nyes, nyel vi és po li ti kai elõ ké szí tés
alap ján. A ha son ló ság lé te zõ, még csak ki sem kell ta lál ni. A he gyek, a tör té ne lem,
az enklávéjelleg, a sze gény ség – min den egy be vág. Ha fi a ta labb len nék, szív pa na -
szok nél kül, és a he gye ket jár hat nám, olyan te vé keny ség nek tar tom ezt, ami vég sõ
ér tel met ad hat na evi lá gi éle tem nek.

Cs. G.: Aszim met ri kus kap cso la tok ról be szélt. Fo lyó ira tá nak, az Asymetriának van
va la mi kö ze mind eh hez?

D. C.: Az Asymetria ké sei és né mi leg po le mi kus vá lasz G.  M.  Cantacuzino és
Octav Doicescu épí té szek és esszé írók Simetria cí mû fo lyó irat ára (1939–1947), mely
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annyi ra szép sé ges, oly tá vol ál ló e vi lág szennyé tõl, hogy azt su gall ta ne kem: pi ma -
szul sza bad! A het ve nes évek ben iri gyel tem az egy ko ri ki adó és a mun ka tár sak kép -
zelt sza bad sá gát és tá vol ság tar tá sát, hisz úgy tûnt, mint ha nem is a múlt szá zad har -
min cas éve i ben él tek vol na. Pe dig nem vo nul tak ki sa ját ide jük bõl. Te vé keny sé ge met
az aláb bi mon dás nak ren del tem alá, amely nek for rá sa szá mom ra is me ret len: „An nak
a nem zet nek, amely el vá laszt ja a böl cse ket a har co sok tól, gyá va gon dol ko dói és os to -
ba har co sai lesz nek.” Mind eh hez ön kén te sen, de ma ka csul ra gasz ko dom e két tár sa -
dal mi ál la pot ha tá rán, ta lán mert nem va gyok sem elég gé bölcs, sem elég gé har cos.

Gon dol ko dó har co sok ként szá mos el kö te le zett és ér ve lõ cik ket ír tak a har min cas
évek ben Nae Ionescu, Mircea Vulcãnescu, Mircea Eliade (Mi ért gyá vák az ér tel mi sé -
gi ek? A vak pi ló ták – meg ér dem lik, hogy a je len ko ri ma gyar kö zön ség meg is mer je
õket; va la mennyit kö zöl te az Asymetria, ér tel me zé se i vel együtt). A ben nük le ír tak ér -
vé nye sek a je len le gi ro mán tár sa da lom ra, akár csak más eu ró pai tár sa dal mak ra is. 

Az Asymetria fo lyó irat ré vén a vi lá got olyan nak sze ret tem vol na be mu tat ni, ami -
lyen: el lent mon dá sos nak, ir ra ci o ná lis nak, egye net len nek, tit ko ló zó nak, maf fia há ló -
za tok kal át- meg át szõtt nek. Az in du lás kor meg fo gal ma zott prog ra mot ér de mes
összes sé gé ben néz ni ama blog-hálózattal, ame lyet az évek so rán kö ré je épí tet tem, és
amely nek egyet len gon do zó ja ma gam va gyok. Ör ven dek an nak, hogy si ke rült egy -
más sal ki bé kít he tet len szö ve ge ket is köz zé ten nem eb ben a ka no ni kus egy be hang zá -
sok kal unal mas vi lág ban, pár be széd be ál lít va eze ket az ol va só gon do la ta i ban, el len -
sé ges ke dé se ket és ki át ko zá so kat is pro vo kál va, kü lö nö sen a dog ma ti ku sok kö ré ben. 

Blogjaim a füg gõ le ges kom mu ni ká ció sze rin ti épít mé nyek, kö zé pen az
Asymetriával, és hoz zá ja csat la koz nak az Ardealul nostru, Asymetria-Antiacvarium,
Arhiva Românilor, Jurnalul unui vulcanolog, Dosar de urmãrire informativã (Dan
Culcer DUI „Dinu”).

Fran ci a or szág ban ma gyar nyelv tu dá som al kal mi mun kák hoz is hoz zá se gí tett.
For dí tot tam és egy Video Adapt ne vû pá ri zsi sza ko so dott ügy nök ség ré vén – amely
igen ak tív nak bi zo nyult az 1989–1990-es évek Ke let-Eu ró pá já ban – do ku men tum fil -
mek fel ira to zá sá ban vet tem részt. A Zen dü lés ide jén (1989. de cem ber és 1990. ja nu -
ár kö zött) ez zel szer zett pén zen sza bad úszó riporterutat te het tem Ro má ni á ban 1990
feb ru ár já ban, in ter jú kat ké szít ve; je len vol tam és for gat tam az RMDSZ ko lozs vá ri
ala pí tá sán, az Ál la mi Ma gyar Szín ház ter mé ben.

Ugyan csak két nyel vû sé gem mi att hív tak meg 1993-ban egy hár mas vi tá ra – Dinu
Zamfirescu és Ion Solacolu emig rán sok kal – a né met or szá gi Dietzbachban meg je le -
nõ Dialog fo lyó irat szer kesz tõi. Er dé lyi gon dok ról be szél get tünk. Az ered mény egy
22 ol da las szö veg lett, ame lyet az Asymetria fo lyó irat is fel vál lalt. Az ab ban ki fej tett
vé le mé nyek kö zül igen sok ma is helyt ál ló.

Nagy já ból ezek az Asymetria és az azt ki egé szí tõ blogok geo po li ti kai, tár sa dal mi
és kul tu rá lis pub li cisz ti ká i nak ve zér té mái. Ol va só im pe dig jó val töb ben van nak,
mint amennyit va la ha is el kép zel het tem. A sta tisz ti kák min den ki elõtt nyil vá no sak.
Egyes szö ve gek szo kat la nul ma gas lá to ga tott sá gú ak. De nem szá mí tok cso dák ra. Az
ol va sás nem je lent föl tét len igen lést vagy ta ga dást. Nem mó do sít ja a te he tet len fel -
fo gá so kat, mert va la mennyi men ta li tás nak meg van a ma ga jó ko ra te he tet len sé gi
nyo ma té ka.

Még is, mi lyen ener gi ák, mo to rok hoz nak en gem moz gás ba?
Min de nek elõtt a kí ván csi ság. Ese tem ben ez sok irá nyú, és rend kí vül fá rasz tó, kü -

lö nö sen a szá mom ra, vi szont annyi ra be épült az ideg rend sze rem be, a szü lõi örök lés
és ne ve lés foly tán – édes apám a vég te len sé gig kí ván csi em ber volt –, hogy kró ni kus
be teg ség ként már-már el vi sel he tet len. 1989 után kü lön bö zõ rá dió adók nál (BBC,
Radio France Internationale, Europa liberã, Radio Solidarnosæ) pub li cisz ti kát mû -
vel tem. E job bá ra idõ sza ki mun kát gyen gén fi zet ték, ami nem volt elég ah hoz, hogy62
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él jek, és is ko lá ba já ras sam a két lá nyo mat is. Eb bõl az idõ bõl ma radt fenn po li ti kai-
me ta fo ri kus szö ve gem a pu ló ver rõl. Ki fej tet tem, hogy az eu ró pai geo po li ti kai pu ló -
ver le bon tá sa, ame lyet az tán 1945-ben ne he zen kö töt tek és stop pol tak új ra, ve szély -
be so dor ja, és új ra konf lik tus öve zet té vál toz tat ja Eu ró pát. Ju go szlá via fel bom lá sa óri -
á si ka taszt ró fa volt, mert több tíz ezer pol gá ri la kos és ka to na ha lá lá val járt. Egyéb fo -
lya ma tok, mint pél dá ul a szov jet bi ro da lom szé le i nek a le fa ra gá sa, nem járt vol na
annyi ra tra gi kus kö vet kez ménnyel. Bár hogy is néz zük, a fa zon fel újí tá sá ra szük ség
volt, de nem Ju go szlá via ese té ben.

A nyolc va nas évek ben el jár tam a rue Bonaparte-n ta lál ha tó Pá ri zsi Ma gyar In té -
zet be, ki ál lí tás-meg nyi tó kon vet tem részt, sõt ott vol tam 1992-ben a bu da pes ti Tu do -
má nyos Aka dé mia ál tal há rom kö tet ben ki adott Er dély tör té ne te fran cia nyel vû vál -
to za tá nak vi tá ján. Új ra si ke rült fel há bo rod nom azon a pri mi tív és le egy sze rû sí tõ el -
já rá son, aho gyan ez zel az alap ve tõ mun ká val vi táz ni pró bál tak; mi köz ben tud juk,
hogy egy Ma gya ror szá gon hosszas ké szü lõ dés sel, ko moly tör té nel mi elem zés sel és a
ha gyo má nyos, etnocentrikus po li ti kai gon dol ko dás sal meg ala po zott komp lex mû rõl
volt szó. Az ak ko ri ro mán tör té nész cso port, amely ben ha jól em lék szem, Florin
Constantiniu és Ioan-Aurel Pop, a ko lozs vá ri tu do mány egye tem je len le gi rek to ra is
je len volt, egy vé kony ka, nem ze ti szí nek ben ri kí tó fü ze tecs két mu ta tott fel, ami in -
kább em lé kez te tett vá lasz tá si bro sú rá ra, mint szak mai vi tá ra al kal mas kri ti kai mun -
ká ra – olyan kö rül mé nyek kö zött, ami kor a két or szág kö zött már ma ga a té ma is fe -
szült sé ge ket oko zott. Va ló szí nû leg is mert tény, hogy az óta el ké szült Ko lozs vá ron
1997-ben, ki zá ró lag ro mán nyel ven, két vas kos kö tet ben a Ro má nia tör té nel me. Er -
dély cí mû mun ka, a Ge or ge Bariþiu Ki adó gon do zá sá ban. A nyom ta tást nem az ál lam
pén zel te, ha nem egy sor ke res ke del mi vál la lat. Ami ag gasz tó jel: az aka dé mi ai és az
ál la mi in téz mé nyek, for rás hi ány mi att, hir te len ki búj nak ter mé sze tes fe le lõs sé gük és
kom pe ten ci á juk alól.

Mind ez na gyon ke vés az 1990 utá ni idõ szak tól, ami kor Ro má nia ál la mi lé te is -
mé tel ten ki volt té ve a tá ma dá sok nak, akár csak egyéb, nem ze ti ki sebb sé gek kel ren -
del ke zõ, Ke let-Eu ró pá ra jel lem zõ or szá gok ál la mi sá ga is, ami kor a tör té net írás pi a cát
olyan mun kák áraszt ják el, ame lyek a Neagu Djuvara és a Lucian Boia tí pu sú elem -
zé sek re üt nek, ame lyek nem egy sze rû en kri ti ku sak, ami ter mé sze tes len ne, ha nem
bomlasztanak is az ún. mítosztalanítás je gyé ben. A ma gyar saj tó ban ezek nek ki já ró
di csé ret nem ve zet jó ra, mint ahogy a Sabin Gherman fém je lez te er dé lyi ség bá to rí -
tá sa – ál lás fog la lá sa se ma ti kus, mint min den ki ált vány, és os to ba, mint min den egy -
ügyû meg ol dás – sem vá lik a ma gya rok di csõ sé gé re. Em lék szem, hogy 1999 de cem -
be ré ben a ko lozs vá ri Er dé lyi Hír adó Ki adó nál meg je lent 422 ol da lon a M-am sãturat
de România. Fenomenul Sabin Gherman în viziunea presei cí mû könyv, az il le tõ ki -
ált vá nyá nak per cep ci ó ját mu tat va be a ro mán saj tó ban.

A mi idõnk még nem ked vez az épít ke zés nek és a hig gadt elem zés nek. Rá adá sul
úgy tû nik, a jö võ ben is foly ta tó dik az ér de ke ket szol gá ló bom lasz tás, amíg a tá mo ga -
tott ku ta tá sok nak csak egyet len tí pu sa lé te zik: amit a So ros Ala pít vány pén zel. E ma -
gán-, de tá vol ról sem füg get len in téz mé nyek, egy faj ta ide o ló gi ai há bo rú vek to ra i -
ként, ame lyek az ame ri kai neokonzervatív dokt rí nák ban gyö ke rez nek, a konf lik tus -
hely ze tek re te szik a hang súlyt ahe lyett, hogy ki egyen sú lyo zott meg ol dást su gall ná -
nak. Ez csak egy lát szat ra po zi tív prog ram; mi köz ben nem csak az et ni kai, de min -
den fé le ki sebb ség jo ga i ért küzd, nem vesz tu do mást ar ról, hogy lé te zik több ség is,
amely nek mint ha nem vol na jo ga a vé de lem re a planetáris egynemûsítés ag resszi ó -
já val és a kü lön bö zõ ki sebb sé gek bom lasz tó te vé keny sé gé vel szem ben. A fo lya mat a
ci vi li zá ci ók köz ti harc té zi se i vel kez dõ dött...

Ah hoz, hogy ma gyar ér tel mi sé gi ol va só im is jól ért se nek, hang sú lyo zom: egy ál -
ta lán nem el len zem an nak a hig gadt elem zé sét, ami a negy ven nyol ca sok és a haj da -
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ni nem zet épí tõk szel le mi hul la dé ká ból táp lál ko zó tör té nel mi konst ruk ci ók ból meg -
ma radt. De úgy hi szem, kell lé tez nie két kom mu ni ká ci ós sík nak – akár csak a töb bi
tár sa da lom tu do mány ese té ben – a tör té ne lem szá má ra is. A pro fesszi o ná lis ku ta tás
és a nép sze rû sí tés cél kö zön sé gei nem azo no sak. A za va ros gon dol ko dás dest ruk tív,
mert az egy más köl csö nös el uta sí tá sá hoz ve zet.

Ro má ni á ban öt ven éven át a kom mu niz mus gá tat ve tett a nem zet ki tel je se dé se
fo lya ma tá nak. Ha a tör té ne lem itt nem bi csak lik meg, ak kor az 1920-ban a ke let-eu -
ró pai öve zet ben meg te rem tett vi szony la gos egyen súly (ter mé sze te sen nem Ma gyar -
or szág re vi zi o nis ta tö rek vé sei szem szö gé bõl néz ve) foly ta tó dik, vagy leg alább is ki -
tel je se dett vol na, ter mé sze te sen tár gya lá sos ala pon, az erõ szak ki zá rá sá val. És a ma -
gyar szen ve dés eny hül, ta lán el vi sel he tõbb len ne. Az et ni kum kö zi kap cso la tok va la -
mennyi prob lé má ját meg tár gyal hat tuk vol na, de nem he ves revizonista stí lus ban,
ha nem tár gya lá sok ré vén, el vi leg az esz mé nyí tett eu ró pai szel lem alap ján, amely nek
ki épí té sé re az utób bi két év ti zed ben ben nün ket is fel kér tek, anél kül hogy vé le mé -
nyün ket kér ték vol na. Tu laj don kép pen ez az eu ró pai ide o ló gia az, amit bi ro dal mi
hul la dék nak tar tok. Min den fé le pénz ügyi zsa ro lás sal rákényszerítették a szov jet
rend szer alól alig sza ba dult ke le ti ál la mok ra, ame lyek jó for mán föl sem ocsúd hat tak,
és gaz da sá ga ik a gya nús pri va ti zá lá sok foly tán ma már-már ro mok ban he ver... A
hely zet Ma gya ror szá gon sem kü lönb. A kor rupt kor má nyok ál tal tá mo ga tott, erõsza-
koltimport-megoldások, a szu ve re ni tás tra gi kus la zu lá sa kö ze pet te, még na gyobb
egyen súly vesz tés hez ve zet nek, mint amit 1989 elõtt ta pasz tal hat tunk. A nem zet kö -
zös sé gi re ak ci ók pe dig mind ezek re a két ség beesés bõl és az ir ra ci o na liz mus ból me rí -
te nek erõt...

A res ta u rá ció két élû je len ség. Mi hasz na van kö zös sé ge ink nek – a ma gyar nak és
a ro mán nak is –, hogy a nép szá má ra lét fon tos sá gú ja va kat aján dé koz zunk volt bo já -
rok és ne me sek le szár ma zott ja i nak, az zal az ürüggyel, hogy ro mán vagy ma gyar
szár ma zá sú ak, hogy in integrum vissza szol gál tat juk ne kik azt az ál la mo sí tott tu laj -
dont, ami az 1920 utá ni pa rasz ti tu laj don ra po zi tív ha tá sú, tör vé nyes re form ke re tek
kö zött tör tént? A sze gény ség nek nem volt nem ze ti sé ge.

Fi gyel me sen nyo mon kö vet tem/kö ve tem mind azt, ami a ro mán jobb ol da lon, a
kö zép sõ re gisz ter ben, il let ve a bal ol da lon tör té nik, és meg vá lo gat va, de nem diszk -
ri mi na tív ala pon, szá mos pub li cisz ti kai szö ve get és po li ti kai kez de mé nye zést köz lök
ezek rõl a te rü le tek rõl a lel tár sze re pét be töl tõ blogjaimon; min de nek elõtt azért, hogy
lás sam, mi lyen meg ol dá si ja vas la tok lé tez nek, azon kí vül, ami jól lát ha tó, s ame lye -
ket a ma ni pu lált saj tó és te le ví zi ók is mer tet nek. Az én prog ra mom a ki ált vány mû -
fa já nak prog ram ja: Ol vasd és add to vább! Ke rü löm a dog má kat. Szin te va la mennyi
be mu ta tott vagy át vett szö ve gem meg ta lál ha tó az interneten. Egy más mel lé il lesz té -
sük, a te ma ti kus el ren de zés egy faj ta sza ko so dott, ma gán hasz ná la tú, nyil ván va ló tár -
sa dal mi és po li ti kai funk ci ó jú an tik vá ri um funk ci ó já ra em lé kez tet. A sa ját és a kí -
ván csi ol va sók meg vi lá go so dá sát szol gál ja a ré gi és új szö ve gek nek ez az ak tív ler-
akata, amely csu pán a kez det, az elõ í té le tek tõl va ló sza ba du lás lép csõ fo ka. A vá lo -
ga tott szö ve gek nem a Dan Culcer né ze te it kép vi se lik, csu pán a vá lo ga tó szán dé kát,
olyan ide o ló gi ai kör ké pet nyúj ta ni, amit nem ha tá rol be se a jobb-, se a bal ol da li dog -
ma. Az ége tõ kér dés ma nem a de mok rá cia és a dik ta tú ra kö zöt ti vá lasz tás, ha nem
an nak meg ér té se, hogy a lát szat-de mok rá cia, a de mok rá cia szín le lé se ugyan csak a
ter ror, a dik ta tú ra egy ál cá zott for má ja.

Cs. G.: Fen tebb vá zolt euroszkepticizmusát, an nak mér té két eb ben a for má ban
meg ér tem, és rész ben hosszas fran cia or szá gi pers pek tí vá já nak is be tud ha tom. Kö vet -
ke ze tes fi gyel me az er dé lyi kér dés re ugyan csak ért he tõ, hi szen ott vált gon dol ko dó
em ber ré. Internetes blogjai mi re hív ják fel a köz fi gyel met Er dély je le né vel és jö võ jé vel
kap cso la to san?64
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D. C.: Nem euroszkepticizmus ez, ha nem sza bad ság harc. Kü lö nö sen az 1987
után szü le tett szel le mi ter mé ke im ben, ami kor a té mát már sza ba don le he tett tár gyal -
ni, Ro má nia prob lé má it az er dé lyi gon do kon ke resz tül igye kez tem meg ér te ni. Er -
dély nek pe dig mind vé gig az Ardeal for má ját hasz ná lom a Transilvania he lyett, mert
így tar tom he lyes nek; Er dély ugyan is egy köz pont, és nem pe ri fé ria, nem csak egy er -
dõn tú li te rü let. A ro má nok és ma gya rok együtt élé sé nek geo po li ti kai és mér ta ni kö -
zép pont ja.

1989 elõtt a ro mán tör té net írás e té má ban meg re kedt a rög tön zés nél. Hi á ba lé tez -
tek hoz zá ér tõ szak em be rek, a mes ter kélt ide o ló gi ai épít mé nye ket he lyez ték elõ tér be,
ahe lyett hogy fron tá li san tár gyal tak vol na ar ról a prob lé má ról, ami bõl komp lex – és
ne megy szer el lent mon dá sos – köny vé sze ti anyag gyûlt össze. Vég sõ so ron fél re kel -
le ne ten nünk a tör té nel met ah hoz, hogy a je len rõl be szél hes sünk. Mit szá mít ma
már, hogy a ro má nok dé li irány ból kel tek át a Du nán vagy nem? A lé te zés ér ve sok -
kal élet re va lóbb, mint a tör té nel mi szem pont.

Egy, a ke let-eu ró pai or szá gok ról fran cia nyel ven írt tör té ne ti mun ka szer zõ je,
Hen ri Bogdan (Histoire des pays de l’Est. Perrin, 1990. [Ed. I 1982]) kö zöl egy tér ké -
pet, amely a vlach nép ván dor lást áb rá zol ja a 10–14. szá za dok kö zöt ti idõ szak ban,
amit ér de mes len ne rep ro du kál ni és ér tel mez ni, hogy be iga zo lód jék bi zo nyos ob jek -
tív nek mon dott té zi sek pro pa gan disz ti kus jel le ge. E tér kép úgy mu tat ja be az „oláh”
né pes sé get, mint az öve zet leg ter jesz ke dõbb né pét. Mint hogy sze ret te vol na be bi zo -
nyí ta ni, hogy a 10. szá zad ban a ro má nok nem él tek Er dély ben, Hen ri Bogdan ügy -
buz gó mó don ki je len ti, hogy az olá hok (a ro má nok – õ ma ga tár sít ja e két meg ne ve -
zést) ha tal mas te rü le ten te le ped tek meg, és nem csu pán el ván do rol tak elõbb észak -
ra, majd ke let fe lé, ha nem el is ter jed tek, mert a Pindusoktól egé szen a Ti szá ig és a
Dnyesz te rig meg ta lál ha tók. Va la mennyi más nép a sa ját ré gi, 10. szá zad elõt ti ha tá -
ra in be lül ma radt, csak a ro má nok ter jesz ked tek egé szen Mor va or szá gig.

Ez pe dig, bár köz ve tet ten, pa ra dox mó don a ro mán né pes ség élet ere jé nek tör té -
nel mi bi zo nyí té ka. Nem hi szem, hogy a szer zõ nek szán dé ká ban állt e té tel bi zo nyí -
tá sa, s a pél dá ja szá mom ra a tör té nel mi túl li ci tá lá sok ne vet sé ges sé gét il luszt rál ja
mind a ro mán, mind a ma gyar tör té né szek ré szé rõl.

Min dig fur dal ta az ol da la mat: a ma ga so rán a ro mán tör té net írás mi ért ma ka csol -
ja meg ma gát, hogy ki tart son a ro mán kon ti nu i tás el mé le te mel lett Da cia te rü le tén.
Ahe lyett, hogy azt kér dez ték vol na: va jon mi ért csak egy bi zo nyos nem zet tör té né -
szei von ják két ség be a je len lét té nyét, mi köz ben a szlo vák, a cseh, a len gyel, a bol -
gár, a fran cia, az ame ri kai, az an gol, stb. tör té né szek, te hát azon or szá gok tör té né -
szei, ame lyek kel Ro má ni á nak nin cse nek te rü le ti vi tái (ki vé telt ta lán az oro szok ké -
pez nek Besszarábia kér dé sé ben) so sem vi tat ták a vlachok vagy a ro mán aj kú ak je len -
lét ét Er dély ben egyik vagy má sik szá zad ban.

A ko ráb bi hely ze tek re vo nat ko zó sta tisz ti kai ada tok nak az én szem szö gem bõl
nincs bi zo nyí tó ere jük a mi prob lé mánk ra. Mert nem iga zán ér de kes, mi is tör tént
két száz év vel ez elõtt. A fon tos az, hogy mi van ma. Megint más kér dés, hogy mi ként
húz ták meg a ha tá ro kat a hú szas évek ben, az er dé lyi egye sü lés idõ sza ká ban.

A prob lé mát te hát a ma vi szony la tá ban és nem re ví zi ós szán dék kal kell föl vet ni.
Va jon le het sé ges len ne ma a ha tá rok új ra raj zo lá sa, aho gyan azt a volt Ju go szlá vi á ban
nem rég meg tet ték? Ha igen, mi lyen mó don, mi lyen ala pon, mely el vek alap ján, mi -
lyen sta tisz ti kai ada tok ra tá masz kod va stb. Vagy pe dig, ha ezt a vál to za tot el ve ten -
dõ nek tart ják, a ha tá ron túl szét szór tan élõ ma gyar kö zös sé gek hely ze tét kell meg ol -
da ni az érin tett kö zös sé gek kel va ló tár gya lá sok út ján. 

Ami ro má ni ai te vé keny sé ge met il le ti, do ku men tu mok iga zol hat ják, hogy nem a
na gyot mon dás ör dö ge be szél be lõ lem: tel jes szív vel vál la lom a Vatra fo lyó irat meg -
ala pí tá sát, még hoz zá ro mán kul tu rá lis fo lyó irat ként egy ma gyar kultúrzóna kö ze pén.
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Olyan te rem tõ pil la nat volt ez, amely nek a cél ja az volt, hogy a ro má nok jel ké pe sen
ér vényt sze rez ze nek ama jog nak, mi sze rint meg kü lön böz te tés nél kül, min den faj ta
erõ sza kot mel lõz ve kul tu rá li san is je len le hes se nek az er dé lyi ma gyar kul tú ra mel -
lett, amely 1867 óta a ha ta lom ke gyét él vez het te.

Szük sé ges, ki egyen sú lyo zott, erõ szak men tes ak ció volt ez, amit ha kez det ben pi -
masz gesz tus nak is tar tot tak Ma ros vá sár he lyen és ma gyar ér tel mi sé gi kö rök ben, vé -
gül el fo gad tak, sõt ké sõbb tá mo gat tak is.

Nyil ván va ló, hogy a he lyi és köz pon ti párt szer vek egyet ér té se nél kül egy ilyen fo -
lyó irat nem je len he tett vol na meg. De ugyan csak le vél tá ri do ku men tu mok iga zol ják,
hogy a kez de mé nye zés nem az õ ke zük ben volt, a hosszú ra nyúlt ha lo ga tá si idõt
(1964–1971) úgy él tem meg, mint a rend szer bé na sá gát, il let ve an nak a bi zony sá gát,
hogy nem ze ti el kö te le zett sé ge fel szí nes, ki ra ka ti volt csu pán, nél kü löz ve min den faj -
ta tisz tán lá tást és po zi tív al ko tó szel le met.

2013-ban meg vé dett dok to ri té zi sem a cen zú rá ról le vél tá ri bi zo nyí té kok kal szol -
gál nak ar ra néz ve, hogy a Ceauºescu-féle na ci o na liz mus meg al ku vó, kö vet ke zet len
volt; szûk in téz mé nyi, anya gi és sze mé lyi for rá sok kal ren del ke zett. El len ke zõ eset -
ben a ro má ni ai ma gyar kö zös ség de mog rá fi ai és mû ve lõ dé si hely ze te ka taszt ro fá lis
lett vol na. Így vi szont – a nem ze ti kom mu niz mus év ti ze dei után is – még rossz nak
sem mond ha tó. Pa ra dox nak, sõt pon tat lan nak tûn het meg ál la pí tá som egy olyan po -
li ti kai rend szer rõl, ame lyet a ro má ni ai ma gyar kö zös ség jó ré sze po li ti kai és kul tu rá -
lis te kin tet ben el nyo mó nak, túl élé sét fe nye ge tõ nek tar tott.

A Vatrával kap cso lat ban ta pasz talt szo li da ri tás, sõt ba rát ság gesz tu sai nem ma -
gya ráz ha tók csu pán a ma gyar ér tel mi ség ve ze tõ i nek op por tu niz mu sá val és kol la bo -
ráns ma ga tar tá sá val. A köl csö nös to le ran cia alap ja, amely a tisz tes sé ges együtt mû -
kö dés, a köl csö nös tá mo ga tás szint jé re emel ke dett – az ala pí tók kö zül ket tõnk, a Ro -
mu lus Guga és a jó ma gam két nyel vû sé ge volt. Egy for dí tói prog ram ki dol go zá sa, ma -
gyar ról for dí tók je len lé te a szer kesz tõ ség ben – Tu dor Balteº köl tõ, a lap egy ko ri kor -
rek to ra, majd a ké sõb bi több nyel vû ªtefan Bor bély, Ko csis Francisko, Maria Mailat
(mind hár man be szél nek ma gya rul) – iga zol ta, hogy nin cse nek nem ze ti elõ í té le te ink.
A lap ál ta lá nos ki adói po li ti ká ja, be le ért ve az er dé lyi kér dés tag la lá sát, saj ná la tos ár -
nya la ti el té ré se ket, sõt tor zu lá so kat is szen ve dett idõ vel, már Ro mu lus Guga ve ze té -
se alatt is.

Cs. G.: Mi lyen gon do la tok fog lal koz tat ták a Ceauºescu-korszak utol só éve i ben
emig rál ni ké szü lõ Dan Culcert? Az ál ta lá nos meg bé lyeg zés mel lett, gon do lom, sors -
tár sai ré szé rõl együtt ér zést is ta pasz talt. Ka pott-e ta ná cso kat, el iga zí tást, em be ri kap -
cso la tok hoz hoz zá se gí tõ cí me ket?

D. C.: Tá vo zá som kor 46 éves vol tam. Hi va ta lo san csak mér sé kelt meg bé lyeg zés -
ben volt ré szem. A va lós vagy a lát szó la gos együtt ér zés va la mi vel ke vés bé volt mér -
sé kelt... De 1972–1987 kö zött a szekuritáté meg tisz telt az zal, hogy ala nya (vagy tár -
gya?) le het tem egy meg fi gye lé si ügy cso mó nak, amely ben ké sõbb meg ta lál tam
Constantin Noica hoz zám in té zett le ve lét, a csa tolt szekus meg fi gye lé si uta sí tá sok -
kal együtt. A le vél ben ez áll:

„Ked ves Culcer Uram!
Még le ve le kéz hez vé te le nap ján írok. Õszin tén szól va, ott nem vi szi sem mi re,

a gye re kek igen, be le ért ve Ioanát, ha még idõ ben el megy. A ro mán ság ügyét on nan
már nem le het szol gál ni. Cse ré ben vi szont az eu ró pai ügyet kell szol gál ni, és jó,
hogy tud ma gya rul. Bé ké re és meg ér tés re van szük ség, leg alább az ér tel mi sé gi ek
kö zött.

Egy utol só ta nács: vá lassza a vi dé ket. Száz szor ta jobb vi dé ken, egy más kö zös ség -
be il lesz ked ni és el ke rül ni az igen erõ tel jes, fõ ként nagy vá ros ok ban ta pasz tal ha tó el -
uta sí tást. Ez ál tal a föl di ek kel va ló kap cso la tot is el ke rü li. Ha le het, fe lejt se el (egy -66
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elõ re) a nyel vet is. Ké sõbb úgy is meg lát ja, hogy vé gül csak ide va ló si, és kép le te sen
vagy tény le ge sen, vissza tér majd szü lõ fa lu já ba, job ban szol gál va azt, mint ha nem
for dít há tat ne ki évek kel ko ráb ban.

Ro mán öle lés sel, C. Noica”
(Ki vo nat: SZMD [Sze mé lyi Meg fi gye lé si Dosszié] „DINU” (Dan Culcer), CNSAS-

archívum)
Nem fo gad hat tam meg a fi lo zó fus Constantin Noica vi dé ki meg te le pe dés re vo nat -

ko zó ta ná csát. Ab ban az év ben, ami kor a tá vo zás hoz szük sé ges pa pí rok ra vár tam, fe -
le sé gem és a gyer me kek rö vid vi dé ki – roueni – tar tóz ko dás után már meg te le ped tek
Pá rizs ban. A Noica-féle jótanácsokból még az eu ró pai ügy szol gá la ta ma radt hát ra.

Meg pró bál tam az UNESCO -nak dol goz ni. Po li ti kai me ne kült lé vén, 1989 elõtt
szó sem le he tett ar ról, hogy be jut has sak a ro mán kül dött ség be, még ha ürül nek is ál -
lá sok. A mun ka erõt Ro má ni á ban al kal maz ták. Si ke rült vi szont két hó nap ra ide ig le -
ne sen el he lyez ked nem a Le Courrier de l’UNESCO cí mû ha vi köz löny nél új ság író -
ként, szer kesz tõ sé gi tit ká ri be osz tás ban. So kat ta nul tam ott, ro kon szenv vel fo gad tak.
Az idõ szak le tel te után vi szont nem aján lot tak föl sem mit. Nem volt mit. Min den ál -
lás fog lalt volt, és sen ki se ké szü lõ dött nyug ál lo mány ba.

Cs. G.: Több mint há rom év ti zed nyi sze mé lyes és pro fesszi o ná lis ta pasz ta lat tal a
há ta mö gött meg kér nénk a szer kesz tõ és esszé író Dan Culcert, ha tá roz ná meg azt a
stá tust, ami ben je len pil la nat ban ér zi ma gát. Emig ráns-e, ne tán szám ûzött, me ne -
kült, ket tõs ál lam pol gár, koz mo po li ta vagy egy sze rû en csak a ro mán di asz pó ra egyik
tag ja?

D. C.: Rö vi den, ahogy most ér zem – és ahogy Ro má ni á ból tá voz tom ban is érez -
tem –  „Fran ci a or szág ban élõ ro mán ál lam pol gár” va gyok. Kü lön ben ez a hi va ta los
be jegy zés sze re pel a ro má ni ai szekurista-rendõri köz igaz ga tás ál tal tá vo zá som kor ki -
ál lí tott út le vél ben is. És Fran ci a or szág ba ér ve, bár po li ti kai me ne dék jo got kér tem,
nem mond tam le ro mán ál lam pol gár sá gom ról, mert a fran cia tör vény nem kénysz-
erített rá. Tá vo zá som kor sze ret tem vol na ha tó sá gi en ge délyt kap ni könyv tá ram ki vi -
te lé re. Én úgy gon dol tam, hogy jo gom van hoz zá, a szekurista-rendõri köz igaz ga tás
meg úgy, hogy ke gyet gya ko rol na ve le, ha en ge dé lyez né, s el uta sí tot tak. E min den -
faj ta emig ráns sal szem be ni bá nás mód mi att szá mom ra vég le ge sen a ro má ni ai kom -
mu nis ta-na ci o na lis ta po li ti kán ma radt az os to ba ság és a gõg bé lye ge. A po li ti kai os -
to ba sá gé, a táv la tok ban lá tás hi á nyáé. Az 1956 utá ni ma gyar ál lam po li ti ká já hoz, sa -
ját bel sõ és kül sõ emig rá ci ó ja irán ti bá nás mód já hoz ké pest, a ro mán kom mu nis ták
po li ti ká ja min dig há nyin gert és meg ve tést kel tett ben nem. Mert mind vé gig a nem ze -
ti ér dek el len dol go zott. S ez ma is így van. Nem esz mé nyí tem a ma gyar po li ti kát.
1963 óta fi gyel me sen kö ve tem. Al kal mam volt va la mennyi nem ze dék bõl va ló ma -
gyar ér tel mi sé gi ek tu cat ja i val szó ba áll ni. Luk ács György, Illyés Gyu la, Réz Pál, Mé -
szöly Mik lós, E. Fe hér Pál, Jékely Zol tán, Ilia Mi hály mel lett el be szél get tem a
Tiszatáj és a Je len kor ak ko ri fi a tal mun ka tár sa i val, to váb bá Ko lozs vá ri Papp Lász ló -
val, Belia Györggyel, Do mo kos Já nos sal (az Eu ró pa Könyv ki adó igaz ga tó ja), Eörsi Ist -
ván köl tõ vel, aki Luk ács Györ gyöt for dí tot ta, a drá ma író Csurka Ist ván nal, aki bõl
nem ze ti po li ti kus lett...

Hang sú lyoz ni sze ret ném, hogy az én na ci o na liz mu som po zi tív töl te tû (nem el -
vem a „dö göl jön meg a szom széd kecs ké je”), csa lá di ne ve lé sem bõl és sa ját ta pasz ta -
la tom ból ered, ama er dé lyi esz mény bõl, hogy lé tez nek bel sõ szom széd sá gok, ame -
lyek együtt mû kö dést, konf lik tus men tes sé get je len te nek; mind ezt az er dé lyi tár sa dal -
mi va ló ság ból szûr tem le, az élet tõl aján dék ként ka pott ma gyar ba rá ta im mal va ló
kap cso la ta im ból. Azt is le kell mind járt szö gez nem, hogy nem va la mi fé le en ge dé -
keny ség ez ná lam, nem a meg al ku vás je le, amit az er dé lyi va ló sá got nem is me rõk
han goz tat nak. Va la mennyi er dé lyi szá má ra az egyet len meg ol dás az együtt lé te zés,
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fe szült sé gek kel ugyan, de nem el len sé ge sen. Akik ezt elõ jog ok ra vagy erõ bõl szár ma -
zó fe nye ge té sek re, bel sõ vagy kül sõ po li ti kai zsa ro lás ra kí ván ják fel cse rél ni – pél dá -
ul ilyen vagy olyan ma gyar vagy ma gyar-zsi dó ere de tû ame ri kai sze ná tor be avat ko -
zá sá val; a ke le ti Nagy Test vér rel va ló fe nye ge tõ zé sek meg lo bog ta tá sá val – , az na -
gyon té ved. A jo gos és jog ta lan né zet el té ré sek meg tár gya lá sa csak is az olyan sze mé -
lyek re tar to zik, akik tud ják, hogy mi rõl van szó. A po li ti ka ha té kony sá ga nem a bár -
mely irá nyú fel há bo ro dá son és a fe nye ge té se ken mú lik, de nem is az egyik fél – ese -
tünk ben a ro mán fél – be hó do lá sán, a min den áron meg õriz ni kí vánt jó vi szony vagy
pil la nat nyi vá lasz tá si ér de kek okán.

Cs. G.: Mi az Asymetria online fo lyó irat te vé keny sé gé nek leg fon to sabb ho za dé ka
az azt lét re ho zó, szer kesz tõ és rend szer gaz da Dan Culcer szá má ra?

D. C.: Az ál ta lam szer kesz tett fó ru mo kon, más is mert szer zõk kel egye tem ben
meg pró bál tuk át vi lá gí ta ni a Zen dü lés Utá ni kor sza kot. Zen dü lés nek ne ve zem a ke -
let-eu ró pai or szá gok eman ci pá ló dá si moz gal mát, amely ezek rész le ges és va ló szí nû,
ide ig le nes sza ba du lá sát je len tet te a szov jet be fo lyá si öve zet tõl, hogy be so rol ja nak az
amerikai–nyugat eu ró pai ket tõs el len õr zé sû po li ti kai és gaz da sá gi öve zet be, a szu ve -
re ni tás szé les kö rû és si ke res el vesz té se árán; a hely zet nem áll tá vol a „kor lá to zott
szu ve re ni tás” brezsnyevi el mé le té tõl. Ez idõ tájt ta nul má nyoz tam a mar gi ná lis ide -
o ló gi á kat, s a modernitás tör té nel mi-kul tu rá lis ta pasz ta la ta alap ján el mond ha tom ró -
luk: ter mé keny ide o ló gi ai for rá sok, és va la mi kor ural ko dók ká lesz nek. Kö zé jük so -
rol nám pél dá ul az Ernst Jünger-, Julius Evola-, Alain de Besnoit-féle etnizmust, új -
ra fo gal ma zott nem ze ti bol se viz must.

A mi Eu ró pánk, va gyis az Asymetriáé, a Laj tá nál kez dõ dik és az Elbrusz hegy ség -
nél ér vé get. De nem fog lal ja ma gá ba a bi ro dal ma kat és az egy ko ri bi ro dal mak osz lo -
pa it. Ma gyar or szág ki vé tel, amely nél kül sze rin tem a kis és kö ze pes or szá gok Eu ró -
pá ja el kép zel he tet len. Vég ze tes hi ba len ne Ma gyar or szág mel lõ zé se e geo po li ti kai
konst ruk ci ó ból, amely Aurel C. Popovici ro mán pro fesszor nak a Nagy Auszt ri ai
Egye sült Ál la mok ról szó ló té zi se i re épül.

Au to nó mia tö rek vé sek? A ma gyar tár sa da lom nem él het el szi ge tel ten, még ak kor
sem, ha lát szó la gos po li ti kai és jel ké pes re fe ren ci á ja a szé kely ség szi ge te. El tudsz
kép zel ni egy vi rág zó, el szi ge telt vi dé ket, egy sze gény Mold vát egy gaz dag Szé kely -
föld mel lett? Egy el sze gé nye dett vi dé ket egy vi rág zó kö rül? 

Az em lí tett öve zet or szá ga i nak gaz da sá gát komp le men tá ris nak ne vez het jük. Az
eur ázsiai kon cep ció el ve té se a kis és kö ze pes ál la mok po li ti kai lo gi ká já ból az öve zet -
ben a leg erõ sebb ál lam, Orosz or szág he ge mó ni á ja el vé nek ki ik ta tá sát je len ti.

Ro mán új ság író ként ta lán el sõ nek hi vat koz tam Alekszandr Du gin geo po li ti kai el -
mé le té re és ide o ló gi á já ra. Du gin erõ sen di vat ba jött, nem rég Ro má ni á ba is el lá to ga -
tott. Õ az orosz he ge mó nia el vei sze rint  gon dol ko zik. Azok a ro má nok, akik haj la -
nak az úgy ne ve zett or to dox kö zös sé gi ér de kek ne vé ben fel lép ni, nem is me rik a
moszk vai pát ri ár ka és az önál ló egy há zak kö zöt ti, egy ál ta lán nem egyen lõ vi szony
tör té ne tét. Ter mé sze te sen az eur ázsiai el mé let orosz ere de tû. Kez det ben vé de ke zõ
jel le gû ide o ló gia, s ar ra szol gál, hogy meg gá tol ja Orosz or szág el szi ge te lõ dé sét Eu ró -
pá tól, a szov jet bi ro da lom rész le ges szét esé se után. Mos tan ra tá ma dó jel le gû vé vált,
egy új stra té gi ai ten gely ki épí té se ér de ké ben, amely Oro szor szá got, Kí nát és In di át
fog lal ja ma gá ba. Vi szont Ro má nia, Ma gyar or szág, Len gyel or szág, Lit vá nia, Észt or -
szág, Lett or szág, Bul gá ria, Szer bia, Hor vát or szág, Ma ce dó nia, Mon te neg ró, Al bá nia,
Uk raj na, Belarusz, Gö rög or szág, Cip rus, Ör mény or szág, Grú zia, Tö rök or szág mind-
mind je len leg át jár ha tó ha tá rok kal ren del ke zõ eu ró pai or szá gok, kor lá to zott föld raj -
zi ki ter je dé sük okán pe dig gaz da sá gi együtt mû kö dé si kap cso la tok te remt he tõk kö -
zöt tük olyan el vek és va lós hely ze tek alap ján, ame lyek ben a ha son ló ság, a meg egye -
zés az ural ko dó. Eb ben az össze füg gés ben egyik ál lam sem tör het ne he ge mó ni á ra.68
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Egy ilyen meg ol dást elõ kell ké szí te ni. El sõ lé pés ként kom mu ni ká ci ós vo na la kat kel -
le ne ki épí te ni, olyan mun ka fron to kat, me lyek fog lal koz tat nák a fö lös le ges mun ka -
erõt, amely most nyu gat fe lé áram lik el. A má sik, egy ide jû lé pés az len ne, hogy sok -
ol da lú an kép zett tol má cso kat és for dí tó kat ne vel jünk, akik biz to sít ják az együtt mû -
kö dé si és ke res ke del mi egyez mé nyek sza bad meg tár gya lá sát, eb ben a bi zán ci tí pu sú
ke res ke de lem le het ne a min ta. Ma gá tól ér te tõ dõ len ne bár me lyik nyelv egyed ural -
má nak ti lal ma a töb bi fö lött, be le ért ve az an golt, a fran ci át vagy az oroszt is. A ban -
ko kat ál la mo sí ta nák, új ra be ve zet nék az arannyal be fut ta tott pénz ér mé ket az ér ték -
te len ame ri kai papírbankógyártás he lyett.

Két ten ger len ne szá munk ra nyi tott, a Fe ke te-ten ger és a Bal ti-ten ger, sza bad ha jó -
utat je lent ve a vi lág óce á nok fe lé. A Kászpi-tenger kõ ola ja, a töb bi or szág gáz tar ta lé ka -
i val kö zép tá vú, vi szony la gos ener ge ti kai füg get len sé get biz to sí ta na. A hegy vi dé kek
gaz da sá gi le he tõ sé gei azo no sak. A sík vi dé ke ké ugyan úgy. Meg szer vez he tõ az egyez -
te tett ter ve zés, min den kény szer sza ko so dás nél kül, még a KGST-mo dell is új ra éleszt -
he tõ, amit oly hû be le ba lázs mó don el ve tet tek, ahe lyett hogy az egyed ural mi ele met
ik tat ták vol na ki be lõ le. Így ta lán az öve zet ben szük ség te le nek len né nek a fegy ve res
össze tû zé sek, az etnocentrikus szi get tö rek vé sek pe dig ne vet sé ge sek len né nek.

Cs. G.: Mi ként ér tel mez né szá munk ra az Asymetria mot tó ját, amely ál lan dó jel leg -
gel a hon lap al ján ol vas ha tó, és Eminescu Ho ra ti us-tol má cso lá sát idé zi: „Cerul dea-
supra-þi schimbi, nu sufletul, marea-trecând-o.” Csengery Já nos né mi leg fel tu pí ro zott
ma gya rí tá sá ban ez így hang zik: „Eget cse rél csu pán az, nem szivet / Aki a ten ger hab -
ján messze fut.”

D. C.: Fi gyel me sen nyo mon kö ve tem, mi tör té nik a ro mán kul tú rá ban. Az inter-
netnek há la! Egyéb ként nem len né nek rá esz kö ze im. De ami így lát szik, az is csak
egy rész. Vi szont sok min den lát szik. Pró bá lok mi nél több dol got meg ér te ni és be -
kap cso lód ni a ha zai köz írás ba. Rend sze re sen írok há rom lap nak: a ma ros vá sár he lyi
Vatrának, a Confesiuni-nak (Tg. Jiu) és a szat már né me ti Acoladának.

Nem le het be lõ led más, csak az, ami vagy. Ez csak egy lát szó la gos pa ra do xon. Ez
azt je len ti, hogy nem hi szek az át ved lés ben, és gyû lö löm a mind két nem be li át ved -
lõ ket. Egy em ber sze mé lyi sé gé nek lé nye ge, a lel ke ha nem is ala kít ha tat lan, de ne -
he zen for mál ha tó. Le szá mít va ter mé sze te sen a kín zás sal, a be zárt ság gal, a Gulaggal
át ne vel te ket.

A ro mán kul tú rá ban so sem lé tez tek erõ tel jes bal ol da li ér tel mi sé gi ek. Ta lán ha
egy szer meg sza ba du lunk a kom mu nis ta-na ci o na lis ta rend szer su gall ta elõ í té le tek -
tõl, a ro mán kul tú rá nak lesz annyi ere je, hogy ki ter mel jen egy bal ol da li, tár sa dal mi
ke resz tény ség gel pá ro su ló szel le mi vo nu la tot. Még azok a nagy gon dol ko dók is, akik
kez det ben bal ol da li ak vol tak, mint Petre Pandea (õ for dí tot ta le Aurel C. Popovici
pro fesszor nak a Nagy Auszt ri ai Egye sült Ál la mok ra vo nat ko zó el kép ze lé sét), Petre
Þuþea vagy a Panait Istratihoz ha son ló pro le tár írók vé gül is a jobb ol dal fe lé tá jé ko -
zód tak, és nem meg al ku vás ból! A bal ol dal dog ma tiz mu sa el vi sel he tet le nül ki zsi ge -
re lõ volt. Je len leg fõ ként tör té nel mi, szo ci o ló gi ai szak iro dal mat ol va sok, le vél tá ri ku -
ta tá so kat vég zek, ami ször nyen bo nyo lult, de le nyû gö zõ mun ka. Me net köz ben jö -
vök rá, mily ke ve set tud tam õse im tör té ne té rõl vagy ama szak mai-tár sa dal mi ré teg
va ló sá gos ma ga tar tá sá ról, amely hez az írás ré vén ma gam is tar to zom.

Az ér té kek új ra fel fe de zé se ter mé sze tes do log. Ezért úgy hi szem, hogy pél dá ul
Wass Al bert új ra ki adá sa is az. Ami ter mé szet el le nes eb ben, az a kri ti kát lan, ak tu a li -
zált ér tel me zés, mint ha 1940-tõl 1989-ig nem tör tént vol na sem mi. Ezért az tán meg -
ér tem a ma gya rok tö rek vé sét, hogy nem ze tük nagy ja i ra em lé kez ze nek, hogy a szük -
sé ges ke gye let je le ként áll ni lás sák az Ara don ki vég zett tá bor no kok ara di em lék mû -
vét. Meg ér tem a ro mán ság ré szé rõl is Avram Iancu jel ké pes ma ros vá sár he lyi je len -
lét ét, de jobb sze ret tem vol na õt nem ló há ton lát ni, ha nem egy sze rû em ber ként a
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Kan cel lá ria elõtt, ahol ügy véd boj tár ko dott, és a Te le ki Könyv tár nál, ahol a fran cia
for ra dal má ro kat meg elõ zõ fel vi lá go so dás mû ve it ol vas ta, ame lyek meg ala poz ták for -
ra dal mi szem lé le tét. A lo vas Avram Iancunak Abrudbányán a he lye. Akár csak ne tán
Antonescu mar sall nak – és nem há bo rús öl tö zet ben – Ro má nia fõ vá ro sá ban. De sem -
mi képp nem a ma ros vá sár he lyi Habs burg-vár tö vé ben, ha nem Bu ka rest ben, Iaºi-ban
vagy ép pen Chiºinãuban. Mert va ló di pat ri ó ta volt, és el pusz tult az áru ló kom mu -
nis ták és a be vo nult oro szok go lyói ál tal.

Cs. G.: Mennyi re je lent ke zik a fo lyó irat ban a di asz pó ra kér dés kö re, a vi lág ban élõ
ro mán ság kap cso la tai az anya nem zet tel, a ro má nok és szom szé da ik vi szo nya? Ki van
ott hon, és ki emig rált? Ugyan úgy mû köd nek ma ezek a fo gal mak, mint egy kor? Mi hez
kez de ne a gon dol ko dó Dan Culcer a je len ko ri ha tá rok kal, a be fo lyá si öve ze tek kel?

D. C.: Egy biz tos: a di asz pó rá ban min den ki egye dül van. Min den ki sze ret ne meg -
ka pasz kod ni. Egye sek sze ret né nek kö zös sé gi vé del met is. Gö rög fér fi gö rög nõt ke -
res, ahogy mon da ni szok ták. Ke ve sen tér nek vissza. Va la mi kor, a föld te len er dé lyi
pa rasz tok Ame ri ká ba men tek pénzt ke res ni, és ha za tér tek, hogy föl det vá sá rol ja nak.
De nem hi szem, hogy ma nap ság a ki ván dor lás meg fosz ta na at tól a vágy tól, hogy föl -
dünk le gyen, sa ját föl dünk, a mi Er dé lyünk, a tal punk alatt. A ha jó sok (Mircea
Eliade szép esszét írt Navigare necesse est cím mel), még ha Odüssze usz nak is hív -
ták õket, vissza tér nek a szá raz föld re. Ver set is ír tam er rõl. Ami rõl nem tu dom el dön -
te ni, hogy só haj tás-e vagy csak jel szó egy op ti mis ta tra gé di á hoz:

A ha tá ro kat pe dig nem kell el tö röl ni. Mert hasz no sak és szük ség van rá juk, ahogy
a sejt fal ra vagy a bõr re is szük sé günk van az élet hez. De va la mennyi le gyen egy ben
át jár ha tó is, mert enélkül ful la dá sos ha lál vagy ön mér ge zés ve szé lye les ránk.

Cs. G.: Nem ré gi ben az Asymetrián Andrei Mocuþa ver se it ol vas hat tam, aki rõl
annyit tud ni, hogy na gyon fi a tal, iro da lom szak ra jár Te mes vá ron, és be fu tott köl tõ.
Kö zölt ver sei hang vé te le ér de kes mó don egé szen hi te les ka ta lán han gu la tot árasz ta -
nak. Va jon az ilyes faj ta ver sek rõl el mond hat juk, hogy kö zük van a ro mán szel le mi -
ség hez? Vagy a szel le mi ség ju tott el oda, hogy vi lág mé re tek ben lás sa a min den sé get?

D. C.: Igen, azt hi szem, ez a mai ro mán szel le mi ség egyik ar ca. Ilye nek kü lön ben
a Yossef Abraham ver sei is, ame lyek szin tén az Asymetriában lát tak nap vi lá got, és te
for dí tot tad õket ma gyar ra. Azo kat a szö ve ge ket egy mé lyen ha gyo mány tisz te lõ, hit -
hû ci o nis ta zsi dó ír ta, mold vai kom mu nis ta csa lád le szár ma zott ja, szel le mi sé gét vi -
szont a nyelv hor doz za. A nyelv pe dig nem va la mi kö zöm bös esz köz.

1989 de cem be re óta nem gyõ zök cso dál koz ni, mennyi re rit kán vi táz nak Ro má -
nia jö võ jé rõl (s a vi ták is erõ sen so vá nyak), mint ha nem is vol na más dol gunk,
mint le má sol ni a tár sa da lom szer ve zés esz mé nyi nek mon dott, ki pró bált min tá it,
ame lyek ez egy szer nem ke le ten, ha nem nyu ga ton van nak. Ez a kár té kony jó fi ú ság
és nem te len be hó do lás, os to ba után zás a leg ke gyet le nebb meg pró bál ta tás, amin
Ke let-Eu ró pa nem ze tei ke resz tül men nek. Vi lá gos hát, hogy én hi szek ab ban: egyet -
len ro mán nem zet lé te zik, és nem szé gyel lem ki je len te ni, hogy hoz zá tar to zom.
Fran ci a or szág ban élek, s nyil ván, emi att ki va gyok té ve az ott hon ma radt szójasza-
lámit evõk és a ha zát el ha gyó hon sze re tõ na ci o na lis ták kö zöt ti hu za ko dás nak.
1987-ben tá voz tam, te hát volt al kal mam be le kós tol ni élel mi szer ipa runk ama ne ve -
ze tes ter mé ké be is. Ame lyik sza lá mi egy re in kább vissza vá gyott fa lat lesz azok szá -
má ra, akik fogy ni akar nak, mi u tán te le töm ték ma gu kat a gyors ét kez dék dietetikus-
nak mon dott fa lat ja i val.

Ami ó ta a nap nyu ga ti mo dell sze rint épít jük Ro má ni át, tud juk, hogy õ a leg jobb,
hi szen jobb nin csen. Én nem hi szek a tör té ne lem vég ze té ben, és igyek szem he lyet
szo rí ta ni a mi vi lá gunk ban azok nak az esz mék nek, ame lyek sa ját ta pasz ta la ta ink ból
fa kad tak, meg fe lel nek szán dé ka ink nak és le he tõ sé ge ink nek, hogy vég re hoz zon is
szá munk ra né mi bol dog sá got, tom pít sa ke se rû sé gün ket, és se gít sen hoz zá meg ér te -70
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ni: Ro má nia föld jén ne künk és utó da ink nak jo gunk van ál mo doz ni, bol do gan és tisz -
tes sé ge sen él ni és meg hal ni. Túl sok ennyit el vár ni az ál ma ink tól és azok tól, akik azt
han goz tat ják, hogy a ja vun kat akar ják, és ben nün ket kép vi sel nek?

Ké rem, hogy ál mod junk együtt. Va jon még le het sé ges?
Ter mé sze te sen a nem ze dé künk fe le lõs sé gé rõl van szó. Mi lyen fe le lõs sé günk volt,

és mi ma radt még ránk? A tár sa dal mi igaz ság nak az et ni kai igaz ság elé va ló kö vet -
ke ze tes he lye zé se, az ag resszi vi tás el gán cso lá sa, a pár be széd szor gal ma zá sa a jo gos
né zet el té ré sek el si mí tá sá ra és a jog ta la nok ki ik ta tá sá ra. Mi lyen nem ze dék re gon do -
lok? Azo ké ra, akik a há bo rú ide jén szü let tek, s az ese tem ben azon ro má no ké ra, akik
át él ték Észak nyu gat-Er dély el vesz té sét, a me ne kü lést, a kis ha zá ból, a vi dé künk rõl
va ló ki ûze tést – a Ti é det és az enyé met! Hogy meg tud has suk egy szer: Csík sze re dá -
ban, a „Szé kely föl dön” len ni azt je len ti-e, hogy egy jö ven dõ be li au to nóm tar to mány
fõ vá ro sá ban élsz, Ma gya ror szág hoz ké pest kül föld re sza kad va, vagy a mai és az
ezutáni Ro má nia kö ze pén, pél dá nak oká ért, sõt egye ne sen Eu ró pá ban, nem a je len -
le gi Eu ró pai Uni ó ban, ha nem ab ban, ami rõl már több ször is ír tam, a Laj tá tól az
Elbruszig, bi ro dal mi ak nél kül.

(e-mail in ter jú: Párizs–Csíkszereda, 2014 ok tó be ré ben)
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