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Visszatekintés Bizáncra
(Molnár H. Lajos Levelek a hazából a honba c. könyvéről)

Csaknem húsz éve (1975-ben) jártam
először nagyapám szülőföldjén (Kovász-
nán). Az út, találkozás atyámfiaival
olyan szomorú, lehangoló volt, hogy el-
határoztam, legközelebb csak akkor me-
gyek, ha vihetek egy teherautónyi szap-
pant, mosóport, nejlonszatyrot, gyógy-
szert - nem sorolom, hogy minden
atyámfiának jusson. A csalódást nem a
táj, nem is a rokonaim okozták, akik a
nyugatról jött nagybácsit látták bennem,
hanem a körülmények. Az állapotok,
amelyeket mi sommásan csak balkáni-
nak nevezünk, pedig 1975-ben Magyar-
ország, „a legvidámabb barakk" se volt
paradicsom, s az erdélyi állapotok, ha
hihetünk Molnár H. Lajosnak - s miért
ne hihetnénk - csak tovább romlottak.
Már akkor világossá vált, hogy a mi
lépéselőnyünk pontosan annak köszön-
hető (a szomszédainkhoz képest), hogy
ez a többször leigázott nép időnként
(1703, 1848, 1918, 1956) megrázza ma-
gát, hogy az Ugocsa non coronat, az eb
ura fakó kuruc-rebellis, azaz örök ellen-
zéki mentalitás engedményekre készteti
a hatalmat, s ha rettenetes véráldozatok
árán is, de mindig lazítottunk a minket
fojtogató gúzson, szorításon. Ha ad
egyáltalán valami tartást nekünk, ha van
okunk, jogunk a nemzeti büszkeségre,
akkor meggyőződésem, hogy éppen ez,
a sokat emlegetett magyar átok. Az,
hogy a magyar - immár az Árpád-házi
királyaink óta - tekintély és törvénytisz-
telő, de a Habsburgok óta nem kormány-
párti nép. Történelmünk legsötétebb kor-
szakai éppen azok, amelyekben nem le-
hetett legális ellenzék, azaz demokrácia,
mert valamely külső erő, hatalom és
ideológia elnyomta, elfojtotta azt. Ezt
még nehezebben tűri el a magyar, mint
azt, hogy utaljak Molnár H. Lajos egyik
észrevételére, de erről majd később -
nincs meg a töltöttkáposztája, söre,
fröccse. A román történelemről, viszo-
nyokról (kivéve az említett hetes erdélyi
utamat) csak olvasmányélményeim van-
nak. Onnan tudok a xenofóbiájukról,
hisztérikus sovinizmusukról, Bizánctól
örökölt Nyugat-gyűlöletükről, amely kü-
lönben, (lásd Szarajevó) az egész Bal-
kánt, Kelet-Európát jellemzi. A jelensé-
get tudósok sora elemezte, jellemezte.
Mondják, hogy Nyugat, azaz Róma ha-

tása addig terjed, ameddig kimutatható a
gótika, a reformáció. Ez utóbbi talán a
fontosabb, valamint a felvilágosodás, a
polgárság nagy eszméi, eszményei. Az
emberi jogok ugyanis nem teremnek,
mint a gomba, de keserves, nem szűnő
küzdelem eredményei. A mi Rákosink,
Gerőnk stb. semmivel nem volt kisebb
zsarnok, mint Ceausescu, de mert a bi-
zantinikus önistenítés és hazudozás a
magyar történelmi hagyományoktól,
kultúrától teljesen idegen volt, a magyar
nép néhány évi türelem, senyvedés után
elemi erővel fellázadt ellene.

S most Molnár H. Lajos könyvéről.
Miért menekült el 1987-ben futva Ma-
rosvásárhelyről, s miért van annyi bajuk
a románoknak az izgága, „bozgor" ma-
gyarokkal? Mert Molnár H. Lajosnak,
akinek az apja Mezőtúrról került Maros-
vásárhelyre, a kultúrájában, mondhatnók
a zsigereiben mintegy összehasonlítási
alapként létezett egy másfajta ember- és
életminőség, amely színvonalában,
szemléletében messze meghaladta Ceau-
sescu Romániájáét. A tét (s nem csupán
Molnár H. Lajosnak) az volt (s az ma is),
hogy vagy feladja azt az igényszintet,
azonosul az „államalkotó" népével, azaz
feladja identitását, öntudatát, vagy -
minthogy a lázadásra semmi esélye -
elmenekül vagy elpusztul. Ezért értem
meg (s nemcsak azért, mert néhai nagya-
pám is erdélyi, aki - még a Monarchiá-
ban - jött munkát keresve és találva
Diósgyőrbe) sokakkal ellentétben azo-
kat, akik menekülnek Erdélyből. Van
abban valami szégyenletes (noha nem
teljesen érthetetlen, indokolatlan), aho-
gyan a közvéleményünk egy része az
erdélyi menekülteket fogadja. Van, aki
az életszínvonalunkat (?) félti, másokat a
balkáni mentalitás (erről nem ír Molnár)
taszít. Nos, Molnár H. Lajos, aki felnőtt
értelmiségiként, sikeres íróként érkezik
ide 1987-ben, kezdetben csak a szépet és
jót akarja meglátni itt. Erdélyből mene-
kült kollegám megütközött azon, amikor
azt mondtam neki, hogy számomra a
magyarság(om) olyan evidencia, amit
nem kell állandóan deklarálnom. Sőt (s
erre bizonyság az elmúlt négy év)! Ta-
szító is lehet, ha más (pl. gazdasági)
kérdéseket azzal akarnak elbagatellizál-
ni, hogy állandóan a hősi múltra, a nem-

zeti jellegre hivatkoznak. Rájön erre las-
san Molnár H. Lajos is, aki itt, s immár
velünk éli meg a nagy történelmi fordu-
latot, a rendszerváltozást. Mint jövevény
kezdetben jóindulatúan csodálkozik,
mígnem rájön, hogy vannak azért itt
gyarlóságok, sőt bűnök is, Magyaror-
szág-Kompország - legfeljebb kapuja
Európának, de nem a közepe, noha föld-
rajzilag valóban az. Mert van más viszo-
nyítási pont is, nemcsak Románia. A
magyar demokrácia is zsenge, a tanuló-
pénzt most kezdjük fizetni, s nagyon az
út elején tartunk. Molnár jó megfigyelő,
s noha a szíve Marosvásárhelyt maradt,
az esze már itt működik. Ez adja könyvé-
nek, szemléletének kettősségét, amellyel
beszámol otthonmaradt „komájának", kol-
legájának. Fokról fokra válik szolnoki pol-
gárrá, aki munkanélküli értelmiségi, a
könyv végére (1990-ben) immár magyar
állampolgár is. Beszámolóiból az erdélyi
barát ízelítőt, képet kap a magyar rend-
szerváltozásról, s mi - olvasók - reflexió-
kat a,/Omán forradalomról", illetve mind-
arról, amiről a bevezetőben szóltam. Mert
az, hogy lemészárolták a rettegett, gyűlölt,
utált Ceausescu házaspárt, még nem forra-
dalom. Csak balkáninak lehet nevezni azt a
módot, ahogyan beszeszelt bányászokkal
agyonveretik a bukaresti értelmiséget, ré-
szeg parasztokat uszítanak a marosvásár-
helyi magyarokra. Molnár akkor még nem
tudhatott Funár polgármester úr barbár
ötletéről, amellyel el akarja távolítani Má-
tyás király szobrát Kolozsvár főteréről...
Mert tegyük föl, tényleg találnak római
emlékeket is a feltúrt tér alatt, mit bizonyít
az? Óbuda polgárai rómaiak, mert ott volt
Aquincum?

Nem szívderítő, de több'tanulságot is
kínál Molnár H. Lajos könyve. Az érthe-
tő, hogy nem vágyik haza Marosvásár-
helyre, de az már szíven üt, hogy miért
nem érzi jól magát itthon, nálunk.
Ugyanazért, amiért mi sem... Ennél csak
az lehetne nagyobb baj, ha összehason-
lítgatnánk magunkat a Balkánnal, s meg-
elégednénk magunkkal. Mert ne legyen •
igaza Adynak, „nekünk Mohács kell".
Egy kis békesség kellene, remény, de-
mokrácia, hogy valóban európaiak, s
polgárok lehessünk végre!

(Szolnoki Térségi Szövetség, Szol-
nok, 1993)


