
A Vigilia beszélgetése

Pusztai Jánossal

- Mennyiben használsz önéletrajzi elemeket első kiJteteidben, melyek egy fiatal író
vagy újságíróból lett író induldsát festik?

- 1934-ben születtem Szatmárnémetiben, ott éltem egy darabig, majd Nagy
bányára költöztünk. Mikor Magyarországhoz tartozott, akkor Nagybányán lak
tunk. ott élt a család. A háború után visszaköltöztem Szatmárra, és 23 éves
koromban a családom nélkül újra Nagybányára kerültem. Ott lettem újságíró.
Az voltam előtte már Szatmáron is, de közben katonának mentem, s amikor
leszereltem, mentem Nagybányára újságírónak. A Bányavidéki Fáklyához ke
rültem, ott dolgoztam 1957-60 között. 1960-ban kitettek, mert megtagadtam,
hogya pártiskolára menjek. Szerszámlakatos volt a mesterségem, így elmentem
két évre egy gyárba dolgozni. Két év múlva visszahívtak a laphoz, majd újabb
két év múltán megint felmondtak, de ekkor már nyomósabb okok miatt. 1964
őszétől egészen 1990 júniusáig ismét a termelésben dolgoztam. Nappal amű
helyben nagyon szép mesterségemet folytattam, nem bánom, hogy megtanul
tam. Betúket metszettünk, pecséteket acélból, vagy présszerszámokat csinál
tunk. Délután írtam. Igaz ugyan, hogyamagánéletem jószerivel ráment az írás
ra, de ez elkerülhetetlen volt.

Én már fiatalon, munkásként kezdtem verseket írni, ezért vettek fel később
az újsághoz. 19~ben is egész komolyan vettem a versírást. De rájöttem.
hogy képtelen vagyok azt a hangot megütni, amivel érvényesülhetnék. Ereztem,
hogy prózában többet tudnék mondani. A hatvanas évek elejétől kezdtem no
vellákat, karcolatokat, elbeszéléseket írni, de végül is 1964--ben, az újságtól való
eltávolítésom után tudtam csak porondra lépni. 1965-ben megjelent az első kö
tetem, ÖSvény a világba címmel. A címadó novella kimondottan önéletrajzi ihle
tettségű. A kötetben lévő másik hosszabb elbeszélés fikció, de a gyári környezet
valóságos. Az Ösvény a világba címú kötetem megjelenése után írtam az Illés
szekerént, amit nehezen tudtam kiadatni, mert visszautasították.

- Az illés szekerén szörnyű képet fest egy nemzetiségbeli újság belső viszonyairól.
Nemcsak arról, hogy milyen emberek dolgoznak ott,a függési viszonyokról, hanem arról
is,hogy egyáItaldn mitvártak elegy újságtól. Ez termelési újság volt, tehát a valósághoz
és az olvasókiJzjjnség igényeihez köze sem volt. Hogy Iehetett ezt elviselni?

- Abban az időben egy városi vagy egy megyei lapnál 10 vagy 15 ember
dolgozott, akik közül kettő - úgymond - színeseket írt, míg a többiek terme
lési beszámolót, piaci beszámolót vagyvezércíkket, bírálták, esetleg elemezték
Sztálin valamelyik zseniális munkáját. En is ilyen színeseket írtam.
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- Minek tartottak awk az emberek, akikkel beszélgettél, akikr61 írtál? Gyakran célzol
arra, hlJgy a beszélgetést igyekeznek gyorsan letudni.

- Ujságíróként nem ismertem, mert nem ismerhettem a valóságot. Ezen nem
a párt követelményei szerinti valóságismereteket értem. A szerkeszt6ség vezetői

eldöntötték, hogy melyik városba kell mennünk, melyik faluba, milyen üzemet
vagy kollektív gazdaságot kell meglátogatnunk. A legelső teepdő az volt, és ezt
nem volt szabad elhagyni, hogy megkeressem a párttitkárt. O kiszemelte, kivel
álljak széba, Nem lehetett válogatni, ismerkedni, mert azt nem közölték le. A
főszerkesztő vagy a helyettese megnézte, hányszor emlitik benne a pártot. Hét
év alatt rengeteget írtam, hetente 3-4 cikket kellett leadnom. Sok szakismeretre
tettem szert. Félparaszt-félrnunkás származék voltam, az újságnál pedig komo
lyan megismertem a bányászatot, a faípart, a kohóipart is. Ezek az ismeretek
késöbb nagy hasznomra voltak az írásban.

- Említetted, hogy a fémipari iskolában kezdtél elolvasni, s volt olyan tanárod, aki
észrevette a tehetségedet.

- Erdekes módon soha nem mondták, hagyjam abba, mert nem érdemes.
Holott meggyőződésem,sokszor szörnyű silányságokat írhattarn. Az úgyneve
zett ifjúkori munkák, az Ösvénya világba és az Illés szekerén sok gondot okoztak
nekem. Az akkori szerkeszt6ségek csak fanyalogva közöltek belőlük.Vagy meg
csonkítva. Merésznek mondták. Meg kell nézni, nincs abban semmi merészség.

- Szerintem az undort vették észre benne.
- Az ÖSVény a világba című elbeszélést például az Útunk visszautasította.

Késöbb az Illés sze1cerénbe olyan alapon kötöttek bele, hogy miért ítélkezem én
az előbbi korszak ernbereiről.Most dolgozom az önéletrajzomon - az els6 kötet
a Kelet-Nyugatban jelenik meg sorozatban. Ebben gyászos képet festek az ak
kori szerkesztöségröl. Például az Illés szekerént Bajor Andor (most halt meg s~e

gényl) személyesen visszahozta nekem Kolozsvárról Nagybányára, hogy írjak
másikat, mert nem merík kiadni. Kacsó Sándor elsírta magát, mikor elolvasta,
hogy ezt sem tudjuk kiadni. Ez a kiadó kolozsvári szerkesztöségében történt,
ami akkor állami irodalmi kiadó volt. Erre én elküldtem a kéziratot a bukaresti
szerkesztőségbe.Ott egészen másként ítélték meg, így meg is jelent. A következő

könyvemet a Sereg címűt sem tudtam kilenc évig megjelentetni.

- Mikor lett készen a Sereg?
-1978-ban. Nem csodálkoztam, mert teljesen elüt az Illés szekerén hangvéte-

Iétől. Egészen más a stílusa, a mondanivalója. Ugyanis már az Illés szekerén írása
közben az volt az elképzelésem, hogy egészen új stílusú, csak reám hasonlító
trilógiában jelenítem meg a 20. századi magyarság sorsát. Ezt három szakaszra
osztottarn gondolatban. A trianoni területvesztésre, az azt megelőző időszakra,
késöbb - anélkül, hogy kirnondtam volna - a kitaszítottságra (ami a Zsé birtoka
anyaga tulajdonképpen). Késöbb a Csapdaban - állítólag az idén jelenik meg
- került volna sor arra a periódusra, amelyben most vagyunk és voltunk aze
lőtt. A leigázott ember teljes szellemi és fizikaí kizsákmányolása. Erről szól a
harmadik kötet. Az, hogya Zsé birtoka, azaz a második kötet készült el először,

akaratomon kívül történt, mert abban kezdtem el először teljesen újszerűen,

hogy úgy mondjam, név nélküli szereplőkkelbemutatni egy olyan világot, ame
lyik ugyanúgy illik a 20. század magyarságára, mint mondjuk Zambia elnyo-
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mott törzseire. Mindenki magáénak érezheti tehát, aki elnyomásban él. Arra
azonban ügyeltem, hogy a táj, az emberi figurák leírása mind magyar legyen.
Nem tudom, mennyire sikerült, de gondolom, hogya gondolkodásuk, a moz
gásuk, a cselekedeteik ismerősek a magyar ember számára.

- Amikorelutasítottak, meg sem próbáltak esztétiJali indokot keresni?
- Nem. Megírtam, odaadtam a kiadónak, és közben hozzáfogtam a második

kötethez, a Sereghez. Nem sokat töródtem azzal, hogy nem jelenik meg. Ugyanis
nem abból éltem, nem voltam rászorulva.

- Mit mondtak az írótársak, akiknek a kéziratot megmutattad?
- Az volt a véleményük, hogy teljesen újszerű. Ilyeneket írtak a Hídban és

az Igaz Szoban megjelent részletekről, hogy "új utakat nyitó". Itt az alkalom,
hogy elmondjam - nagyon röviden, mert hosszú história ez -, rníként utasí
tották vissza. Mivel magyar részről Sütő András volt a romániai Irószövetség
alelnöke, megkértem levélben, hogy e1küldeném neki, ha lenne szíves elolvasni,
mert mégis nagy munkáról van szó. Ebből kerekedett aztán az a bonyodalom,
hogy miután Sütő elfogadta a kéziratot - több hónapig volt nála - a Korunk
1976. júniusi számában meglátom Sütő egy írását Csipkerózsika címrnel. Mint akit
mellbevágtak: a nevem említése nélkül olyasmit írt, hogy nemrég egyik fiatal
szerzőnk elküldte neki a kéziratát, és azt képzeli magáról, hogy ő lesz az erdélyi
James Joyce. Roppantul meglepódtem, mert én nem így fordultam hozzá. Aztán
így folytatta: Ifa mi szerzőnk csak azt felejti el, hogy joyce-nál még a temetőbo

garak is írek". En tényleg nem írtam ki, hogy magyarokról van szó. Ahogy
megérkeztem Kolozsvárra, találkoztam Kányádival, aki az ő humoros modorá
ban mindjárt kérdi tőlem, hogy "mit csinálsz, te Joyce?" Hát ,elnevetgéltük az
ügyet. Aztán kirobbant egy vita, ami a fejem fölött zajlott. En igyekeztem a
háttérben maradni, mert tudtam, hogy ha előtérbe kerülök, sosem jelenik meg
a Zsé birtoka. Sütőnek olyan tekintélye volt, hogy ha kiderül, hogy ő ezt rossznak
tartja, akkor az a haláláig az is marad. Egy évig tartottak a heves viták. Ezalatt
megismerkedtem Bretter Györggyel, a filozófussal, aki olvasta a könyvemet és
megírta róla azt a tanulmányt, amelyelőszókénta könyvbe került. Sajnos, mire
a könyv megjelent, ő már meghalt. Nagyon magvas tanulmányt írt, és mivel a
diktatúra éppen az "ereszd meg" szakaszában volt, a Dada kiadó hajlandónak
mutatkozott kiadni. De sok bajom volt, mert kitudódott Sütő véleménye a Zsé
birtokáról, és az utolsó pillanatban majdnem leállították a megjelentetését. Ilyen
bukfencekből adódott tehát az a kilenc év, amíg Zsé birtoka napviIágot látott.

Mire a harmadik kötetem elkészült, addigra beütött a "húzd meg" szakasz.
A harmadik kötetben ugyanaz a zsé a központi figura, aki (most ki lehet mon
dani) Ceausescuról van mintázva. Ceausescu összehívta valahol az ideológia
kongresszust, ahol több könyvet (köztük az enyémet is) letiltották. Pedig már
nyomták. Van is egy példányom belőle, amelynek csak az egyik oldalára van
nyomtatva.

A kiadók kedvezően fogadták a harmadik kötetet, a Csapdábant is. Egészen
banális dolog miatt hiúsult meg a megjelentetése. Volt egy Pezdekka nevű fő

cenzor Bukarestben, aki nevetséges apróságokba kötött bele. A könyv elején
szerepel egy pénzdarab leírása. Nos, ebben a pénzdarabban felismerte az egy
lejest. Utána felismerte a piros-sárga-kéket a bícikliküllőkbe húzott krepp-papír
szalagban. Utána belekötött a katona sapkarózsájába, amelyről kiderítette, hogy
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magyar. Így aztán a mű elbukott. Pedig már előleget is adtak rá, s ezt most
vissza kellett volna fizetnem. Persze nem fizettem vissza, mert ha a kiadó uta
sítja vissza a művet, akkor nem kell az előleget visszaadni. Igen ám, de a kiadó
utasított, hogy módosítsam a szöveget, például, ne írjam le azt a szót, hogy
balkán. Pedig a balkán vagy balkány nálunk Szatmárban mély, vizes területet
jelent. Egyszer meg felhívott Bukarestből Domokos Géza, hogy módosítsak
egyes dolgokat. Nagyvonalúan azt mondta: nézzem meg, változtassak valamit,
aztán mehet a dolog. Könnyen vette a dolgot, nem ő írta. A pénzdarab helyett
leírtam egy érmét, valami babérkoszorús pénzt, amiben zsé képe van. Erre mit
ad Isten, Ceausescu akkor volt hatvan éves, és arany érmét csináltak ebből az
alkalomból, és ez pontosan olyan volt, mint amilyet leírtam. A könyv megje
lentetését leállították. Amíg folyt ez a huzavona, hozzáfogtam a Tatárjárás írásá
hoz. Ez régi témám volt, csak azt vártam, hogy a Zsé trilógia befejezódjék. A Tatár
jánís első kötetét a Futótúzt leadtam a Kriterion kiadónak. Kaptak rajta, mert így azt
a bizonyos előleget be tudták hajtani rajtam. A könyvemnek csak a felét fizették ki.

- És közben a rend6rség nem zaklatott?
- De igen, azonban ez más történet. Kis szépséghibával megjelent a Futótűz,

mert a magyar királyokra vonatkozó részeket kihúzták belőle. Egy román figu
rát kellett oda kreálnom, akinek a leírása azonban nagyon is magyar. ,Kniezsa
István: Honfoglalás kori nevek című művében bukkantam a Tiván névre. Igy sike
rült megjelentetnem a könyvet.

Késöbb elkészült a másik két kötet is. Attól kezdve a kiadók az égvilágon
semmit sem akartak közölni tőlem - így hiába. A Futótűz írószövetségi díjat
kapott volna, de a pártszervek nem hagyták. Beke György a Kortárs egyik ta
valyi számában megírta, hogy ketten kaptunk volna írószövetségi díjat, de
mindkettőnket letiltottak. A második kötet, a Hamu, és a harmadik a Parázs
megjelentetése már szóba sem jöhetett. Kilenc könyv közül ötöt sikerültilyen
körülmények között megjelentetnem, négy könyvem kiadásra vár még. Allitó
lag kettő megjelenik az idén, kettő még függóben maradt.

- A politikailag gyanús múvekesetében megelégedtek magyar besúgóval, vagy meg
fe1említett hivatalnok információival románra is fordz'tottak a múból, hogy eldöntsék,
tényleg ártalmas, államellenes-e, esetleg románeI1enes a mú?

-1965. december 8-án vált nyilvánvalóvá, hogya Securitate tud rólam. Tud
niillik aznap délután hárman egyszeruen berontottak a házba és teljesen felfor
gatták a lakást. Rengeteg kéziratot, feljegyzést, levelet, továbbá az éppen meg
jelenés előtt álló könyvemnek az egyik gépelt példányát vitték el. A könyv azon
ban még abban a hónapban megjelent. Nekem minden délután be kellett men
nem kihallgatásra. Naponta három-négy órát beszéltem magyarul egy tiszttel
olyanformán, hogy ő a kihallgató tiszt egészen magasan ült egy nagyon fekete
íróasztalnál, amely olyan volt, mint egy bírósági pulpitus, én meg egy levágott
lábú széken ültem egy levágott lábú asztal mellett. Majdnem a földön, mint egy
kisgyerek.

- Milyen kérdéseket tett föl?
- Ilyesmiket: Miért akarom visszaadni Erdélyt Magyarországnak? Miért nem

szeretem a románokat? Miért nincs román barátom? Meg so~ ilyen sületlensé
get. Könnyű dolgom volt, mert Ő írt, én meg csak beszéltem. O rengeteget, órák
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hosszat írt, én meg nem csináltam semmit. Magnóra ugyanis nem vehette, mert,
úgymond, annak nincs hitele. Miután ő befejezte az írást, én aláírtam. Néha
beugrott egy parancsnok, aki elkezdett fenyegetőzni,hogy majd mi megmutat
juk maguknak - de nem voltak hozzám soha gorombák, nem szidtak, stb. csak
hát megaIázó dolog volt, hogy ott kellett ülni azon a kis nyomorúságos széken.
Olyasmi is megesett, hogy megvárakoztattak egy szobában, ahol csak egyetlen
árva szék alkotta a bútorzatot, Ez volt az a próbaszoba, ahol a delikvens ideg
rendszerét próbálták ki. En is többször ültem ebben a szobában. Kivülről be volt
zárva. Kellemetlenek voltak még a kisérgetések, mert nem titokban kisértek,
hanem egészen nyíltan. Volt ~y Csernyestyán new alak is, akinek csak a fele
sége volt magyar valamikor. O azt akarta mindig beadni nekem, hogy mennyire
szereti az írókat, a művészeket. (Nagybányán sok festő és szobrász él.) Mond
tam neki, ne játssza meg magát, tudom én, miről van szó, Egyszer az utcán
beszélgettünk. Kérdezte tőlem, mit tartalmaz a Sereg. r: Honnan tud maga ar
ról? - Odaadtam a feleségemnek, hogy olvassa el. - Es mennyire jutott vele?
(Ugyanis a felesége négy osztályt magyar iskolában járt.) - A századik oldalig.
- Es mit mondott? - Azt, hogy nincs abban semmi. - Na látja, nem kell
annyira félni tőle! - Jó, jó, mondja ő - ismerem én magukat! Most nincs benne
semmi, de húsz év múlva lesz! Húsz év alatt kiderül, hogy csak van abban
valami!

- Voltaképpen értett az irodalomhoz?
- Bár úgy lenne, hogy húsz év múlva lenne benne valami! A nevetséges az

volt, hogy rábízták magukat ilyen "szakértőkre" - elvégre négy elemi osztállyal
már csak elolvashatják és megítélhetik a műveket, nem?! - No de visszatérve
a kisérőmre: azt mondja nekem, áruljarn el, hogy miröl van benne szó. Mondom,
nincs benne semmi különös, háborúznak valami hadseregek. Az Illés szekerénnel
is valami ilyesmi volt - a párthoz futottak be a jelentések. Az első könyvnél
kizártak a pártból. Ugyanis tagja voltam a Román Munkáspártnak, mert a kom
munista pártnak már nem érkeztem tagja lenni 1966-ban, ahogy lezárult a sze
kus ügy, kizártak. Nem mondták, miért, csak kizártak. Azután rámfogták, hogy
magyar zászlót túztem ki a Tolvaj Dénes sziklára. Ez a szikla kedvelt kirándu
lóhely Nagybányán. Nem túztem sehová, nem szokásom zászlókat kitűzni. Még
amikor a román zászlót kellett kitenni az erkélyre augusztus 23-án vagy május
l-jén, akkor sem tettem ki soha. Végül majdnem megjártuk, mert éppen tél volt,
mikor jöttek a szekusok házkutatást tartani, és az egyik zászló az erkélyajtó alá
volt nyomkodva, hogy ne jöjjön be a hideg. El sem tudom képzelni, mi lett
volna, ha meglátják.

- A románok rettegése általában ilyen patologikus?
- Nem. A román nadonalisták nagyon is jól tudják mit akarnak, tudják már

több mint százötven éve. Alaposan csinálják a dolgukat. Amíg mi ott vagyunk,
állandó fenyegetettséget jelentünk számukra. Nekik Erdély fontos. - VISSzatér
ve a saját történetemre. a rendőrségi üldözés folyamatos volt. Rengeteg embert
besúgóvá tettek. En aránylag védve voltam, olyan helyen dolgoztam, ahová
nem tudtak bejuttatni senkit, aki kérdezzen. Ha értelmiségiek között élek 
újságná1, szerkesztőségben, vagy esetleg iskolában - akkor több információt
gyújtöttek volna rólam. Mindig voltak körülöttem olyan emberek, akik infor
máltak. Egyszer szöknöm kellett Bukarestbe. Karácsony előtt történt. Telefonál-
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tak, feleségem vette fel a kagylót. Az illetó bemutatkozott, és megmondta, a
szekuritátétól van. A feleségem közölte: nem vagyok itthon - holott ott ültem
mellette. Másnap eljött a munkahelyemre, megkérdezte, miért nem mentem be
a szekuba. Mondtam, azért, mert a telefonáló nagyon udvariatlan volt a felesé
gemmel. Ezen meglepődött, bocsánatot kért, hívott, menjek vele, beszélni akar
velem. Mondtam, itt is nyugodtan beszélhetünk, de nem volt hajlandó, mond
ván: itt hallják, amit mondani akar. Nem mentem vele. Másnap értem jött egy
rendőr, a feleségem nem engedte be - mi meg mertük tenni, sokan nem -, a
rendőr elkullogott. Másnap rendőrök elállták a ház bejáratát, de én akkor már
elmentem dolgozni. ott értesültem arról, hogy őrzik a házat, sót, jönnek utánam.
Felkaptam a kimenő ruhámat, kimentem, felhívtam a feleségemet a munkahe
lyén, kértem, menjen haza, hozza a takarékkönyvet, mennem kell Bukarestbe.
A megbeszélt helyen találkoztunk, átvettem a betétkönyvet, és a fél várost meg
kerülve, a hegyek között kijutottam, s Szatmáron megpihentem egyik testvére
méknél. Másnap továbbindultam és mentem egyenesen Domokos Gézához, és
kértem, teremtsen részernre lehetőséget,hogy bejussak a Központi Bizottsághoz.
A kapcsolatot létrehozta, így bejutottam az úgynevezett magyar bizottsághoz,
az elnökhöz, Vmcze Jánoshoz, aki semmit nem tett, csak tanácsolta: menjek haza
és jelentkezzern. Első mérgemben írtam egy levelet románul az akkori minisz
terelnöknek, és hazarnentem. Addigra otthon elcsitult minden körülöttem. Várt
ugyan néhány felszólítás, büntetés, de következménye nem volt. Nyugtom volt
néhány hónapig. 1989. december 22-én érdeklődtek utánam a munkahelyemen.
de akkor már senki sem dolgozott, nemcsak én. Aztán megtörtént a fordulat.

- Nagybányán mi történt?
- Elégettek néhány Ceausescu-könyvet, de nem mindet, mert nem akarták,

hogy kárba menjen a papír. Osszetörték a képeit, kihasították a zászlókból a
ómert. Aztán mindenki csinálta a maga dolgát. Megalakítottuk a megyei
RMDSZ-t. En lettem az elnöke, de mindjárt le js mondtam, mert felismertem a
veszélyt, hogy emellett majd nem tudok írni. Atadtam másnak.

- Szerkesztesz egy lapot is.
- Ez a helyi lap melléklete, Erdélyi Fénix a címe. Ugyanis [akó Zsigmond

Misztótfalusi Kis Miklóst erdélyi fénixnek nevezte. Misztótfalu tőlünk hat kilo
méterre található. A lap havonta, kéthavonta jelenik meg, attól függően, mikor
tudjuk valamilyen vallási eseményhez kapcsolni szerkesztésileg. Nyolcezer pél
dányban lát napvilágot.

- Nagybánya lakosságának Juiny szdzaléka magyar?
- Gyerekkoromban még nem hallottam román beszédet Nagybányán. Leg-

feljebb a környező falvak lakóitól, akik bejöttek a városba. Az ötvenes évek
közepétől olyan nagyarányú építkezés és iparosodás kezdődött a városban,
hogy az arányszám megváltozott. Százezerból mondjuk harmincezer magyar, a
többi román.

- Óket Moldavából hozták be, vagy a környező hegyekből?
- Nem lehet, tudni. A környékről is, de sokan jöttek Olténiából, Moldovából,

Dobrudzsából. Erdekes módon nálunk Nagybányán, ki tudja miért, toleránsab
bak a magyarok is, a románok is. Ott nem voltak súlyos nemzetiségi inddensek.
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Igaz, hogy a Vatrának sincs semmiféle szerepe. Ha valaki a Vatra tagja, az tit
kolja, mert szégyen a városra. Például rengeteg a magyar nevú román: Szabó,
Kovács, Kis, Lengyel, Tót.

-1y1ilyen az egyház helyzete?
- En nem foglalkozom a vallás kérdéseivel az újságon belül, csakaz iroda-

lommal, de ahogy értesültem, most már a görög katolikusok is visszakapják a
jogaikat, igaz, a javaikat nem. A katolikus és a református vallás helyzete kimon
dottan jó.

- Templomfoglalásra nem került sor? Aradon megpróbálják elvenni a magyaroktól
a templomaikat.

- Nem, itt nem történt ilyesmi. A görög katolikusok és az ortodoxok között
volt valami összetűzés. Ugyanis Nagybányán nem volt kimondottan ortodox
templom, csak görög katolikus volt kettő: egy nagyobb, amit most katedrálisnak
neveznek, és egy kisebb, amit az utóbbi években átépítettek ortodox stílusban.
De annak idején az is görög katolikus templom volt, ha jól tudom. Római kato
likus templom több is van.

- Mennyire lehetett magyar könyvekhez jutni?
- Ceausescu alatt bizony nagyon nehezen, de mi, akik akartunk mindig

szereztünk valahogy. Becsempészte valaki a csizmaszárban, vgy más egyéb mó
don. Olvastuk például Illyés Gyula írásait, amelyekben foglalkozni kezdett a
magyarság sorsával: a Hajszálgyökereket a Hunok Párizsbani. aztán a Joyce: Ulys
sesét Szentkuthy Miklós fordításában. Egymásnak adogattuk a könyveket, de
az emberek többsége nem jutott semmiféle irodalomhoz, ez igen nagy terhet
jelentett amagyarságnak.

- Hogyan élted át gyerekként a magyar uralom oisszaiértét?
- Ebben az évben megjelenik önéletrajzom első kötete, abban leírom azt a

helyzetet, amelyben a román katonák fölvonulnak, hogy megvédjék a román
határt. Ott heverésztek a nagyszüleim kertjében. Annak idején nagy élmény volt
számomra, hogy azok idegenek, mi meg várjuk a mieinket. Akkor kezdtem
eszmélni, amikor ez megtörtént. Emlékszem rá, hogy be-berepültek fölénk a
magyar gépek, és a pilóta nézett kifelé a gépból - bennünket nézett -/ az
asszonyok meg nem tudták, mivel integessenek neki. Anyámnak eszébe jutott/
hogy a cirokseprúnk piros-fehér-zöld spárgával volt megkötve, hogy szét ne
essen - és avval kezdett integetni. Még mondták is neki, hogy ne fenyegesse
a gépet, mert még idelő. Nem látja ez onnan a piros-fehér-zöld spárgát. Oriási
volt az öröm. Virágszőnyegen jöttek a katonák Nagykároly felől Szatmárba.
Diadalkapuk voltak fölállitva.

- Visszakanyarodva munkásságodra, úgy gondolom, olyan totális módon látod a
zsarnokság természetét, számolsz le vele, mint senki más előtted. Ismerjük - nem kell
neveket említenem -, hányan hányféle kompromisszumot próbáltak kötnia rendszerrel.

- Ennek a kompromisszumnak tudható be például az, hogy az úgynevezett
román forradalom után - ne vegyük fordulatnak! - döbbentünk rá, hogy az
erdélyi magyar irodalom megcsonkult. Mert mi történt? Egyszeruen az, hogy
az íróink műveinek 95 százalékát nem tudjuk többé teljes egészében kiadni.
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Szándékom volt, hogy a Zsé-triIógiában megírjam a 20. századi magyarság
sorsát Végül is, amikor a Tatárjárás három kötetét megírtam, ugyanaz lebegett .
a .szemem előtt. ott is három szakaszra bomlik a történet: a megszállásra - a
tatárok bejövetelére, a menekülésre és a menekülésben való létezésre - vala
mint a vísszatérésre, az otthon újraépítésére. Ugyanez történik az önéletrajzom
ban is - minden könyvemben ezt a témát dolgozom fel.

- Miért felnek egyes románok l! magyarokto1?
- A hivatalos politika fél. Allandóan gerjeszti a félelmet. Egy olyan kicsi

ország, mint Románia, nem tud két és fél millió embert lenyelni. A magyarok
öntudatát pedig segít megtartani kultúrájuk, kulturáltságuk. Elmondok egy él
ményemet arról, hogyaregáti román mennyire nem tudja, mi-Erdély. A tengerre
utaztunk. Már majdnem Konstancánál járt a vonat, kimentem a folyosóra, né
zegettem, akkoriban árvíz volt, kiöntött a Szamos és az Olt. Mellettem állt egy
román bácsi, aki elkezdett beszélgetni az árvízról, az árvízkárokról. Kérdem tőle,

hol volt itt árvíz? Azt felelte: nem itt Dobrudzsában, hanem az Osztrák-Magyar
Monarchiában, ott, Brassótól elfelé.

Szörényi l.Jiszló
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