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Itt nyugodott Madách Imréné Fráter Erzsébet. Hamvait a végveszélybe került sírból egy 
templomba szállították. Most csak ez a jelöletlen, gazzal benőtt betonkeret jelzi egykori
sírhelyét. FOTÓ: LÁTÓ LÁSZLÓ

A VÁRADOLASZI 
TEMETŐ

Nagyváradi „legendák” szerint Európa 
egyik legrégibb működő temetője volt. Ma 
már menekítik innen halottaikat a hozzá
tartozók. A temető romlása már évekkel 
ezelőtt elkezdődött, az épülő lakótelep 
áttörte a középkori rész kerítését, elhord
ták vagy eltemették a régi sírköveket. A 
temető kerítés nélkül vandálok, garázda 
suhancok szórakozóhelyévé vált, bár a 
módszeres pusztítás láttán lehetetlen nem 
gondolni valami tervszerűbbre. Mázsás 
márványok fordultak le talapzataikról, 
arasznyi bazalt fejfák törtek derékban 
kettőbe. Vajon „szórakozásból” fáradozik-e 
valaki kőtömbök görgetésével?

Idén tavasszal a magyar televízió filmet 
készített az elgazosodott, szétrombolt sírok
ról, az omlásnak indult nemesi kriptákról. 
Mindenki számára meglepő volt, hogy e 
műsor után pár nappal a temető két olda
lán megjavították a kerítést, hozzáláttak a 
megmaradt kripták tatarozásához. Ez ter
mészetesen nem jelenti azt, hogy hamaro
san -  vagy valaha -  a váradolaszi temető 
visszanyeri régi arcát, hiszen az építkezés 
hol itt, hol ott oroz el újabb sírköveket, és 
a ledöntötteket lassan magába rejti a föld.

Háttérjelenségek Romániából

KIT SZOLGÁLNAK A HAMIS JELENTÉSEK?

Sok a tévhiedelem. Egyebek között, hogy 
Romániában a diktatúrát kiszolgáló 
apparátus (párt, tömegszervezetek, állami 
adminisztráció) egységes. Honi és nemzet
közi („testvérországi”) tapasztalatok alap
ján is tudhatnánk: ez így nem lehet igaz. 
Láthatatlan repedések gyengítik a mono
litikus pártállamot. Az a néhány elszánt 
másként gondolkodó, akiket a világ közvé
leménye is számon tart: csak a látható, 
„megszólaló” felszín. Romániában kevés az 
úgynevezett „hősi ellenálló”. Sok viszont 
az alacsony és közép beosztásban dolgozó 
párt- és állami aktivista, ipari és mezőgaz
dasági vezető, aki mindennapos, apró 
hamisításokkal, az ostoba utasítások meg
kerülésével igyekszik az elviselhetóség 
szintjén tartani az életet. Részben, mert 
ezt követeli önfenntartási ösztönük, ugyan
akkor kis csalásaikkal mintegy működtetik, 
olajozzák a Ceausescu-rendszer akadozó 
gépezetét -  voltaképpen tehát e rendszer 
fennmaradását szolgálják.

Nem túlzás: ha adott időszakban, mond
juk két hónapon át minden érvényes minisz
tertanácsi, vagy még inkább elnöki rende
letet, szabályozást szigorúan, betű szerint 
betartanának, oly mérhetetlen zűrzavar 
támadna, oly nyilvánvalóvá válna a csőd, 
hogy abba a hatalom, az uralkodó család 
elkerülhetetlenül belebukna.

TÖRVÉNYESSÉGI SZTRÁJK?

Ilyenszerű nyílt „törvényességi sztrájkra” 
azonban senki nem gondol Romániában. 
Annál többen a törvények, rendelkezések 
módszeres kijátszására. Teszik ezt azok, 
akiknek módjukban és érdekükben áll, 
akik hatalmi helyzetük révén üllő és kala
pács között élnek és így egyaránt érzékelik 
az alulról jövő, már-már robbanó elégedet
lenséget -  és a felső vezetés követeléseinek 
képtelen, teljesíthetetlen, abszurd voltát.

Például elnöki rendeletek sora írja elő a 
villamos energia, a földgáz háztartási 
fogyasztásának korlátozását. A normák 
olyan alacsonyak, hogy mindez túlzás nél
kül az emberi élet elleni merénylettel ér 
fel. Túlfogyasztás esetén -  a rendelet sze
rint -  időlegesen kikapcsolják a családi 
ház vagy éppen lakótömb fűtését, akkor is, 
ha beteg csecsemő vagy mozgásképtelen 
öregember lakik ott. Igen ám, csakhogy a 
legtöbb helyen a korlátozásokat a lakók 
nem tartották tiszteletben, megtorlásra 
mégsem került sor. És ez nemcsak elvisel
hetőbbé tette az embertelenséget, hanem a 
hatalomnak is javára válik, mert ezek a 
háta mögött tett „törvény- és szabálysértő” 
engedmények enyhítik a feszültséget.

A nyugati, tájékozatlan megfigyelők 
pedig értetlenül figyelik; miért nem tör ki

felkelés egy olyan országban, ahol minden 
szabályozás a létminimum alá parancsolja 
a népet. Nos többek között ezért...

Néhány évvel ezelőtt, egy rendkívül zord 
télen Bukarestben előfordult, hogy idős 
emberek meghaltak, megfagytak a fűtetlen 
lakásban: egész családok vették ki évi sza
badságukat és húzódtak hetekre Erdélybe, 
mert képtelenek voltak elviselni a 3—4 
Celsius-foknyi hőmérsékletet. Erdélyben 
sem volt melegük az embereknek, de azért 
legalább 13 fok uralkodott a lakásokban. 
Bekapcsolták az elektromos melegítőket, 
több gázt fogyasztottak a megengedettnél 
(a két, büntetéssel terhelt számla összege 
meghaladta egy tanárember havi fizetését). 
Igaz, volt fenyegetőzés, de alig tudunk 
olyan esetekről, amikor kikapcsolták az 
áram- és gázszolgáltatást. Pedig az elnöki 
rendelet egyértelműen fogalmazott. A helyi 
illetékesek azonban felmérték, hogy a 
lakosság a túróképesség határára érkezett. 
Saját érdekükben és a józan ész hatására: 
engedtek. A felsőbbség akarata ellenére. 
És végső soron: a stabilitás érdekében.

REFORM HELYETT SZEMHUNYÁS

A javadalmazás a terv, főként az export
terv teljesítésétől függ. Csakhogy akadozik 
az áramszolgáltatás, késik a nyersanyag, 
elakad a szállítás. A munkás dolgozna, de 
nincs mit. Hó végén pedig néhány száz lej
jel hígan kibélelt borítékot kap. Vadsztráj
kok törnek ki. A pártaktivisták villám- 
gyűlést szerveznek, civil ruhás biztonsági 
tisztek cikáznak a munkacsarnokokban, 
néhány népszerű ember eltűnik néhány 
órára, napra (hamarosan visszatérnek, az 
ütlegelés jól látható, a többieket elriasztó 
jeleivel) -  és látszólag minden a helyére 
zökkent.

Az üzemvezetés azonban tudja: a követ
kező fizetéskor kezdődik minden elölről. 
És azt is tudja, hogy hiába tartaná tiszte
letben a szabályokat, törvényeket, ez nem 
mentség. A sztrájkok, tüntetések, felzúdu
lások miatt elóbb-utóbb rajta fog csattanni 
az ostor. Tehát a főkönyvelőnek olyan jelen
tést kell készítenie, amely szerint nemcsak 
teljesítették, de túlszárnyalták a tervet. 
Beleértve az exportfeladatokat.

A jelentés -  hála a román könyvelő lele
ményének -  elkészül. Aláírja az igazgató, 
a főmérnök, az üzemi párttitkár. A megyei 
pártbizottság ipari osztályán rábólintanak, a 
minisztérium illetékese esetleg még gratu
lál is az eredményhez, az ügyes megoldás
hoz. Mindenki fellélegzik -  és szorong. 
Elvégre bármikor leleplezhető, nyilván
való hamisításról van szó. Romániában az 
üzemi vezetőségről azt tartják: „Fél lábbal 
szabadon él.” Ha valakinek érdekében áll,

néhány évre börtönbe juttathatja az igaz
gatót, a főmérnököt, a könyvelőt. A párt
titkárt pedig „visszatoloncoltathatja” a 
termelésbe. Ámi nem kis büntetés.

A könyvelők is tudják: náluk az infark
tus szakmai betegség.

A TERMÉNYREJTEGETÉS: 
LÉTSZÜKSÉGLET

Mesélik, hogy Ceausescu elutasítja a 
várható terméseredményekről érkező -  
netán reális -  jelentéseket. Követeli: adja
nak számot nagyobb hektáronkénti hozam
ról. Aki ezen mosolyog, az nem ismeri a 
román valóságot. Fura frigyre lépett ott az 
abszurd a valósággal.

Egykor az jellemezte a szocialista mező- 
gazdaságot, hogy a valóban várható termés
hozamoknál jóval többet jelentettek be -  
vaskos prémiumokra, magas kormány
kitüntetésekre sandítva.

Napjaink Romániájában azonban más
fajta hamisítás dívik. A termelőszövetke
zetek vezetői, a pártbizottságok mezőgaz
dasági titkárai tudják, hogy a jelentésben 
szereplő gabona- vagy burgonyamennyi
séget csaknem teljes egészében behordat- 
ják velük a központi raktárakba, és expor
tálják. A szövetkezeti paraszt számára 
alig lehet néhány száz kiló búzát, kukori
cát megmenteni. Ennyiért a következő 
évben már nem fog dolgozni. Tehát kockáztat 
az elnök, az agronómus, a megyei párt- 
bizottság -  igyekszik valamicskét letagad
ni, elrejteni a termésből, hogy titokban 
némi többletet juttassanak a termelőnek. 
Hamisítanak, lopnak -  közérdekből.

A TITKOSRENDŐRSÉG 
IS TUDJA A TITKOT

Senki ne higgye, hogy az állambiztonság, a 
Securitate mit sem tud ezekről a „mutat
ványokról”. Ám nekik is „csönd” kell -  
felmérik, hogy ha betű szerint ragaszkod
nak a pártvezetés esztelen utasításaihoz, 
vége a csöndnek. És ezzel bezárult a kör, 
amelyben valamilyen szinten mindenki 
cinkos.

A román társadalomban tehát vannak 
az „ellenállásnak”, az „engedetlenségnek” 
ilyen fura, ellentmondásos, kényszerű, 
messziről nézve balkáninak tetsző formái 
is. Igaz, kérdéses, hogy mindez ellenállás
nak nevezhető-e. Az azonban egyáltalán 
nem vitás, hogy a makacs, önfejű, volunta
rista szabályozások szakadatlan kijátszá
sa -  mindenképpen: éles, kemény, gyakor
lati bírálat. Kényszerű szabotázs.

LÉVAI JÓZSEF

Új Drakula-mítosz?

Ma, amikor a nyugati hivatalos és nem
hivatalos körök egyöntetűen elítélik a 
Ceausescu-klikk uralkodását, és a román 
vezér Európa szégyene, a tömegkommuni
káció „kétfenekű dobja” lett, feltehetnénk 
a kérdést: vajon miért hallgatott ily sokáig 
a Nyugat?

Mi nyugatiak még azzal sem védekezhe
tünk, hogy nem volt tudomásunk a romá
niai állapotokról, hiszen a Kelet-Európával 
foglalkozó néhány elemző kiadványból, 
valamint a Szabad Európa Rádió által 20 
éven keresztül készített Háttér-tanulmá
nyokból egyértelműen kiderül, hogy a 
befolyásos politikai körök, sőt a tömeg
tájékoztatás is, nemhogy nem tudta, 
hanem tudatosan, szándékosan takargatta 
a Ceausescu-korszak lényegét. Ám amióta 
a köztudatban -karikaturistáinknak 
köszönhetően -  kialakult a buldózert 
vezető, megszállott „meztelen király” képe, 
az addig néma sajtó egycsapásra szidni, 
bírálni kezdte Romániát.

Újból feltámasztották és kiszipolyozták 
a jól bevált „Drakula démonológiát”, ami 
egyre határozottabban akadályozza, már- 
már lehetetlenné teszi az objektív, pontos 
Románia-kép kialakulását. Sajnos a nyugati 
sajtót nem érdekli az összetett valóság, 
helyette új mítoszokra vadászik.

Az elmúlt hónapban a BBC számára 
filmet készítettem a romániai állapotokról. 
A hír hallatára több újságíró megkeresett, 
akik írni szerettek volna a filmről. Ám ők 
buldózeres képeket, letarolt, rombadöntött 
falvakat, falanszterbe kényszerített embe
reket akartak látni. Amikor elmagyaráztam 
nekik, hogy Romániában egy sokkal 
perverzebb, gyötrelmesebb, ám kevésbé 
látványos tragédia zajlik, érdeklődésük 
csakhamar elpárolgott.

Vajon miért olyan nehéz megértetni az 
átlag angollal a romániai mindennapok 
kicsinyes, fájdalmas mizériáját? -  kérdez
tem magamban. Sokak szerint az angolok 
szűklátókörű „szigetlakók”. Hajdani nagy
hatalmi státusukból pedig egyfajta érzé
ketlenség következik, amellyel például a 
dél-afrikai helyzetet szemlélik.

Azonban a tőlünk csupán pár száz mér
földre lévő Románia esetében a jelenség 
némileg bonyolultabb. Véleményem szerint 
itt egy „felismerési” paradoxonnal állunk 
szemben. Mi nyugatiak a „népi demokrá
ciák” polgáraiban is felismerjük-elismerjük 
az európaiságot. Mivel Romániát is „csalá
dunk” tagjának tekintjük, ezért nagyon 
nehezünkre esik megérteni a köztünk lévő 
különbséget, hiszen ha ók a „rokonaink”, 
akkor vajon miért intézik oly különösen 
dolgaikat. Ezt az ellentmondást, paradoxont 
kétféleképpen szoktuk felodani: egyrészt 
azt mondjuk, hogy tévedtünk, ezek a 
népek-emberek nem teljes mértékű-értékű 
európaiak, hanem legjobb esetben az 
emberiség egy különös, bizarr alfajának 
tekintendők. Á másik, ugyancsak felüle
tes válaszunk az,hogy túlbonyolítottuk a 
kérdést: amit különbségnek neveztünk, az 
valójában nem is különbség, csak egy 
„másfajta szóhasználat”, hiszen lényegében 
minden ország „modernizál”, „urbanizál”; 
a „szisztematizál ás” csupán ennek a 
fájdalmas folyamatnak a román megfelelője. 
Ezen elnéző álláspont értelmében türelmes
nek kell lennünk Ceausescuval szemben, 
hisz minden új népnek meg kell teremte
nie az egységet, és Románia csak most 
érkezett el e megkésett nacionalizmushoz. 
Azonban egyik álláspont sem válaszolja 
meg a kérdést.

Valószínű,hogy mivel a sztálinizmus 
lényege számunkra mindig absztrakt volt 
és marad -  valami, amit aberrált külföldi
ek „követnek el” egymás ellen — ezért a 
továbbiakban is sziszifuszi feladat lesz 
megértetni az angolokkal e késői, barokk
bizánci romániai sztálinizmust.

MICH AEL STEWART
Cambridge
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A frízeknek nem kellett sokat magyarázni...

A DEMOKRÁCIA SEM ELEGENDŐ
M arácz László, a Fríz  Erdélyi Bizott
ság titk ára , 1960-ban szü letett Hollan
diában. Szülei 56-08 m enekültek. 
M agyarul a  családban tan u lt meg és 
később, az egyetem befejezése u tán  is 
nyelvek tanulmányozásával foglalkozik. 
A gröningeni egyetem en a ketnyelvü- 
ség kutató ja.
B udapesti látogatásakor az erdélyi 
bizottságról kérdeztük.

Úgy gondolom, hogy ha a bizottságunkról 
beszélek, előbb nem is az erdélyi -  hanem 
sokkal inkább a frízföldiséget kellene 
hangsúlyoznom. Mi vezetett a bizottság 
megalakulásához?

A írízek Hollandiában az Északi-tenger 
partján élnek. Az egész országban körül
belül 600 000-en, azon bel ül Frízföldön 
400 000-en.

Túl sokat én sem tudtam róluk, amíg a 
feleségem munkahelye miatt oda nem 
költöztünk.

Távolabbról úgy tűnt, hogy minden a 
legnagyobb rendben van körülöttük, 
különben is ki gondolta volna, hogy a 
legdemokratikusabb hagyományokkal 
rendelkező országban nemzetiségi gondok 
létezhetnek.

A köztudatban pedig az élt, hogy a  fríz 
nyelv -  mint kuriózum -  itt-ott még létezik, 
de a frízek teljes mértékben elfogadták a 
holland kultúrát és asszimilálódtak. Az 
első meglepetések akkor értek, amikor 
kiderült, hogy vidéken a családban min
denki frízül beszél, és hogy határozottan 
aggódnak nyelvük, kultúrájuk jövőéért. 
Erre az adott okot, hogy a hágai kormány 
-  pusztán technokrata megfontolásból - , a 
kistelepülések leépítését tűzte ki célul.

Kezdtek bezárni a helyi postahivatalok, 
az üzletek, az iskolák, mert a közeli nagyobb 
települések sokkal olcsóbban tudják meg
oldani ezeket az igényeket. Mindenkinek 
van személygépkocsija, a közlekedés tehát 
nem gond.

Ezek az intézkedések természetesen nem
csak a frízeket érintik, az egész országra 
én^ényesek. Viszont a fríz nyelvet, a tradi
cionális kultúrát hatékonyan őrizni és 
ápolni ma főleg a kistelepüléseken, a fal
vakban lehet, mivel a nagyváros elnyeli, 
asszimilálja az embereket, s ott frízül 
beszélni szegénységi bizonyítván/’. 
Léteznek ugyan fríz többségű városok, itt 
azonban jobb esetben is egy keverék nyel
vet beszélnek.

Hosszú időn át a fríz kultúráért csak 
csendben, »helyi szinten" küzdöttek. Aztán 
erősödni kezdett a fríz nemzeti párt tevé
kenysége, a harc a nemzetiségi jogokért.

Ez eleinte, ebben a szabad országban is, 
meglepő intoleranciával találkozott. A 
frízek még egy „gumibot pénteket'  is emle
getnek, amikor a hatóságok szétverték 
tüntetésüket.

A helyzet megértéséhez egypár szót kell 
ejteni a holland politikai életről. Hollandiá
ban három nagy, erős párt létezik: a liberá
lisok, a szociáldemokraták és a keresztény- 
demokraták. A fríz nemzeti párt csak Fríz
földön jelentős, az országos küzdelmekbe 
nincs lehetősége beleszólni. (Az Európa 
Parlamentben viszont van képviselőjük.) A 
három országos párt azonban nem lehet 
közömbös Frízföla tekintetében sem, mert 
amelyik pártot a fríz nemzeti párt helyi 
szinten támogatja, az 400 000 potenciális 
szavazattal számolhat. így a nemzeti párt
nak köszönhetően a nagy pártok is egyre 
jobban figyelnek a helyi gondokra.

Az utóbbi időben találkoztam már olyan 
szocdem. előadóval, aki választási beszé
dét frízül tartotta. Ez óriási eredmény.

Érdemes megjegyezni, hogy a helység
névtáblák is kicserélődtek az utóbbi idő
ben. Eddig is kétnyelvűek voltak -  de elöl 
a holland és alatta, kisebb betűvel a fríz 
név. Most fordítva van...

^ indult” a fríz nyelvű rádió, fríz újsá- 
s egyéb fríz nyelvű kiadványok jelen

tek meg. A bíróságon és minden közigaz
gatási területen kötelező lett a kétnyelvű
ség.

Hála a helyi szerveknek és a fríz nemzeti 
pártnak -  a frízek fríz akadémiával, író- 
szövetséggel, sajtóval stb. rendelkeznek. 
Ezen intézmények, szervezetek feladata: 
minél tisztábban megőrizni a fríz nyelvet 
és kultúrát, képviselni a helyi érdekeket. 

Csak néhány példát említenék.
A fríz akadémia fríz szótárakat ad ki, 

„odafigyel a nyelvre”, ha kell, „frízesít” új 
kifejezéseket, igyekszik elkerülni az idegen 
szavak beépülését. Támogatja a kisebbségi 
kutatásokat, a fríz irodalmat és zenét.

A nemzeti párt kiharcolta, hogy a kis
településeken ne szüntessék meg a boltokat, 
sőt igyekszik állami dotációt szerezni szá
mukra, hiszen -  ha a falusi lét bármelyik 
tényezője megszűnik, az láncreakció- 
szerűen maga után vonja a többit is.

Az erdélyi romániai gondoknak vannak 
helyi, frízfoldi „eseményei” is. A frízek 
ezekre is nagyon oidafigyelnek.

Egy erdélyi magyar házaspár érkezett 
Hollandiába; Kanadába szerettek volna 
továbbutazni, de itt rekedtek. A holland 
hatóságok nem adtak nekik tartózkodási 
engedélyt, és vissza akarták küldeni őket 
Romániába.

A házaspár véletlenül a mi körzetünkben 
talált ideiglenes szállást, és így kapcsolat
ba kerültünk velük. Elmesélték, hogy ók 
legalább a kanadai vízumot szeretnék 
megvárni, de a holland hatóságok ezt sem 
engedélyezik. Éreztük: segítenünk kell. 
Igaz, nekem az a véleményem, hogy az a 
magyar, aki nemzetiségi üldöztetése miatt 
jön el Romániából, az maradjon Magyar- 
országon, és ne legyen tíz év múlva nam- 
burgerrágó Kanadában, de ez a házaspár 
otthon hagyta permekéit, mert nem tudták 
őket magukkal hozni, és úgy ítélték meg, 
hogy a családegyesítést Kanadából 
könnyebben elintézik.

Ekkor Henry Kammer* barátommal 
akcióba léptünk. Megpróbáltuk a hatósá
goknak elmagyarázni, hegy ez nem egy 
egyszerű kelet-európai gazdasági menekült- 
probléma, hanem annál sokkal több. 
Irtunk a gröningeni püspöknek, a polgár
mesternek, az Amnesty Internationalnek,

A térképet Dr. Kocsis Károly készítette

Amikor aztán a sajtóban megjelentek az 
első jelentések a romániai falurombolásról, 
a magyar és német nemzetiségek sanyarú 
helyzetéről, a frízeknek nem kellett sokat 
magyarázni. Rögtön értették, miről van 
szó.

Frízföldön a falurombolás és az erdélyi 
kisebbségi kérdés sokkal nagyobb vissz
hangra talált, mint Hollandia bármely más 
vidékén. Sorsközösséget éreztek, segíteni 
akartak. Ugyanakkor -  és ez nagyon érde
kes valahogy még „hálásak* is; mert 
amióta a romániai helyzetről tudnak, azóta 
a helyi fríz mozgalmak tovább erősödtek, 
olyanok is bekapcsolódtak, akik eddig 
közömbösek voltak.

Persze, gyorsan hozzá kell tennem, hogy 
a romániai helyzet a miénktől egy lényeges 
vonatkozásban gyökeresen különbözik. A 
frízek és a hollandok nem gyűlölik egymást -  
tudom, ez általánosítottan nem mondható 
el románokról és magyarokról sem -, de, 
ami mindennél fontosabb, Hollandiában 
nincs központilag szított nacionalizmus és 
sovinizmus, mint Romániában. A problémá
kat minden esetben a legdemokratikusabb 
módon, békésen próbálják megoldani.

Szóval, az érdeklődés a legószintébben 
az erdélyiek felé fordult. A helyi fríz nemzeti 
párt megpróbált nyomást gyakorolni az 
országos pártokra, hogy a kormány ítélje 
el Romániát és nyilvánítsa ki szolidaritását 
az elnyomott magyarokkal szemben. A 
hágai kormány egyelőre vonakodik a hatá
rozott lépésektől, többek között a gazdasági 
kapcsolatokra hivatkozik. De majd eljön 
ennek is az ideje.

és felhívtuk a helyi lakosok figyelmét. 
Nagyon gyorsan valóságos kis mozgalom 
bontakozott ki a házaspár körül. Beszélt 
róluk a rádió, írtak róluk az újságok. A 
lakosság több ezer kanadai dollárt gyűjtött 
össze néhány nap alatt, a buitenposti 
diákok egy nap alatt 5000 guldent gyűjtöt
tek, ami óriási összeg. A helyi templomban 
a gyülekezet, a lelkész felhívására 2000 
guldent adományozott. Megható volt ez a 
nagy segítőkészség, mert tudni kell, hogy 
más gyűjtési akciókon alig jön össze egy- 
kétszáz gulden.

A frízek a magukénak tekintették a házas
pár gondját, és ezután is élénk figyelem
mel Kísérték az eseményeket. Ezekre a 
nagy összegekre külön fölfigyelt a sajtó; 
interjú készült a váradi házaspárral, az 
inteijúból pedig nagyon megszerették őket 
az emberek. És sehogy sem értették, miért 
nem maradhatnak Hollandiában. Nem 
fogadták el az államtitkár érvelését, hogy 
túl sok a menekült.

Ezután került sor a sorsukról döntő 
törvényszéki tárgyalásra. A bíró, minden 
nyomós ellenére, negatív határozatot hozott. 
Óriási lett a felháborodás. Az emberek 
aláírásokat kezdtek gyűjteni az erdélyi 
magyar menekültek védelmében...

* Henry Kammer neve nem ismeretlen Magyar- 
országon, ő fordította például Konrád György, 
Sütő András műveit hollandra. Ismertek Kosz
tolányi-, Gárdonyi-fordításai is.

Mi a polgármesterhez fordultunk, hogy 
gyakoroljon nyomást az államtitkárra. 
Ennek az akciósorozatnak a végén nagyon 
furcsa dolog történt.

Az államtitkár a bírói ítéletet felülbírálva: 
engedett! Ez Hollandiában nagyon nagy 
dolog, mert az ország büszke a jogállami
ságára. De ebben az esetben a demokrácia, 
a közvélemény, a közakarat legyőzte a tör
vényt. Az erdélyiek maradhattak.

A sikeren felbuzdulva, a helyi fríz párt 
vezetői azt javasolták, hogy szervezzünk 
egy fríz erdélyi bizottságot.

Közzétettük felhívásunkat a Leeuwarden 
Courant című újságban -  az eredmény 
bennünket is meglepett. Napokon belül 
jelentkezett a fríz Falvak egyesülete, a fríz 
tanárok társasága, a fríz írószövetség, a 
fríz kultúrtanács, a fríz irodalmi múzeum, 
a fríz akadémia és rengeteg magánszemély, 
újságírók, orvosok, tanárok, parasztok, 
hogy csatlakozni szeretnének.

Április 17-én tartottam egy előadást az 
erdélyi helyzetről -  és hangsúlyoztam a 
hasonlóságokat is. Ezután magyar és 
német népzenét hallgattunk és a mákjaim 
népi táncokat adtak elő.

Másnap a fríz nemzeti párt titkára is 
megkeresett, és azt javasolta, hogy beszél
jük meg, miképpen jöjjön létre a bizottság; 
ő maximálisan támogat, érzi, hogy a prob
lémák hasonlóak, és a frízeknek köteles
sége szolidarizálni az erdélyi magyarokkal 
és németekkel.

így alakult meg a Frízföldi Erdélyi 
Bizottság, melynek 15 tagú védnöksége és 
négytagú végrehajtó bizottsága van. 
Elnöke Geeske Krol-Benedictus, főtitkára 
dr. Wadze Hiddema. A védnökségnek még 
egy Carmen Georgescu román tanárnő is 
tagja, aki a gröningeni egyetem szláv 
tanszékén tanít.

És bár létezik Amszterdamban egy román 
erdélyi bizottság is, a bánáti születésű 
Carmen Georgescu mégis hozzánk csatla
kozott, mert szerinte a romániai diktatúra 
legszégyenletesebb bűne a nemzeti disz
krimináció, és úgy érzi, hogy az amszter
dami társaság ennek nem szentel kellő 
figyelmet.

A bizottság már az első ülésén eldöntötte, 
hogy csatlakozik a brüsszeli „falu-örökbe
fogadási” akcióhoz, de később a frízek úgy 
ítélték meg, hogy a brüsszeliek irányító 
szerepet akarnak játszani. Márpedig 
nekik, frízeknek senki ne írja elő, hogy kit 
fogadhatnak örökbe. Különben is feltett 
szándékuk, hogy az összes erdélyi magyar 
falut örökbe fogadják. Nem mintha nem 
éreznének együtt a románokkal is -  de 
szerintünk a magyarokat a nemzeti disz
krimináció még külön is sújtja.

Programunk külön kihangsúlyozza, hogy a 
kisebbség harca nemzetiségi jogaiért soha 
nem lehet elég hatékony. Az esetleges 
rendszerváltás és reformok bevezetése 
után a romániai magyaroknak tovább kell 
harcolniuk fennmaradásukért, mert éppen 
a frízek a jó példa arra, hogy szabad és 
demokratikus országokban is mindig 
veszélyben forog a kisebbség léte és fenn
maradása.

A bizottság célkitűzései között szerepel 
a holland társadalom állandó és pontos 
informálása a romániai helyzetről. Tilta
kozni fognak a romániai jogsértések ellen, 
harcolni az erdélyi kisebbségek jogaiért 
minden fórumon, így az Európa Parlament
ben is.

Romániába akarnak utazni, megismer
kedni az ottani emberekkel és az ottani 
problémákkal, és minden lehetséges módon 
segítséget nyújtani. Felhívják a kormány 
figyelmét, hogy változtasson menekültügyi 
politikáján, és fogadja be a romániai mene
külteket.

Ugyanakkor a Frízföldi Erdélyi Bizott
ság szeretné a magyar szervezetek segítsé
gét és támogatását kérni, mert legnagyobb 
problémája: a pontos információk beszer
zése!

HAMPERLICS ANDRÁS

Címünk:
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Júliusban elküldtük lapunk három megjelent számát az európai országokban, 
az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és Japánban szolgálatot teljesítő' 
magyar nagyköveteknek. Arra kértük ókét, tájékoztassanak bennünket és olvasóinkat 
az illető országban zajló, Erdéllyel vagy á romániai helyzettel kapcsolatos 
eseményekről.. Lapzártáig két nagykövet válaszolt kérésünkre, levelüket teljes 
egészében közöljük.

TAMÁS PÁ L

Többségi ellenségképek 
és az etnikai erózió

w*
* v Szívesen teszek eleget kérésüknek, s szá- 

% mólók be néhány említésre méltó itteni 
eseményről, tényről az emberi jogok érvé
nyesítésének szolgálatában. Minthogy ezt 
lapja hasábjain most először kísérelem 
meg, szíves engedelmével visszatekintek 
egészen az elmúlt év elejéig, amikor elő
ször tettünk itt erőfeszítést azért is, hogy 
állna már ki Svájc jó hírnevének teljes 
autoritásával a romániai viszonyok, kivált
képp az ún. szisztematizálási program 
ellen. Semlegességére kényes ország lévén, 
sem kormánya, sem parlamentje nem 
siette el a nyilvános kiállást. Több hónapi 
mérlegelés után azonban a parlament első 
kamarája interpellációs vitát rendezett és 
ezen -  a vitát összefoglalva -  Felber kül
ügyminiszter félreérthetetlenül elítélte a 
helsinki elveknek is fittyet hányó román 
politikát.

Úgy vélem, tanulságos, ha elmondom: a 
vita is, a közvélemény reagálása is érzé
keltette, hogy csakis az olyan érvelés szá
míthat támogatásra, mely nemzetiségre 
való tekintet nélkül mondja ki ítéletét az 
emberi jogok megsértése fölött. Továbbá 
azt is kötelességemnek tartom elmondani 
lapja olvasóinak, hogy Svájctól Románia 
és Bulgária, Koszovó és Karabah -  képle
tesen szólva -  egyenlő távol (vagy közel) 
van, s az emberek itt érzékenyen nem 
aközött tesznek különbséget, hogy milyen 
nemzetiségű a tettes és ki az áldozat, 
hanem sokkal inkább firtatják a türelmet
lenség és az emberkínzás kiváltó okát.

Románia, Erdély, benne az ottani magyar 
kisebbség, korántsem ad annyi okot -  
itteni megítélés szerint -  a felkiáltásra, 
mint az idézett három másik bajgóc. Ha a 
nekünk legjobban fájó üggyel mégis többet 
foglalkoznak, mint remélhettük volna, 
akkor ezt -  meggyőződésem szerint -  annak 
köszönhetjük, hogy Magyarország néhány 
alapvető elvi kérdésben, ezek között az 
emberi jogok biztosításában és garantálá
sában, a demokrácia és a szabadság intéz
ményeinek kiépítésében huzamosabb ideje 
megelőzi szomszédai egy részét, s aki e 
folyamatok országának képviseletében 
szól, nagyobb figyelemre és több szolidari
tásra számíthat.

Minthogy a diplomáciában továbbra is 
érvényes szabály, hogy diszkréten rendsze
rint többet lehet intézni, mint zajos kísé
rettel, hadd szorítkozom annak jelzésére, 
hogy hazai illetékes tényező javaslatára, 
innen útra kelve, olyan európai kezdemé
nyezéseket is sikerült tavaly kieszközölni, 
melyek nyomán ma a szovjet vezetés is 
másként tekint a romániai viszonyokra, 
mint korábban, s mint tapasztaljuk, külön
böző fórumokon másként is foglalnak 
állást szovjet delegátusok, mint korábban.

Svájc különböző keresztény és keresz
tyén segélyszervezetei szerény, de rendsze
res támogatást nyújtanak a Magyarországra 
menekült embereket istápoló szervezete
inknek. Most talán kisipari egzisztenciá
kat útnak indító szerszámokat is sikerül 
majd hazaküldeni. Az igazság az, hogy itt 
élő magyar származású emberek fáradozá
sa nélkül mindez nem menne.

Egész Nyugat-Európában gyorsan és 
erőteljesen kibontakozott egy mozgalom, 
melynek lényege, hogy egy itteni község 
testvéri kapcsolatba lép egy szisztematizá- 
lásra ítélt romániai községgel, remélve, 
hogy ez valamelyes erkölcsi védelmet nyújt. 
Svájcban ez elsősorban a francia nyelvű 
kantonokban öltött figyelemre méltó mére
teket. Miután segélycsomagküldó akcióik 
rendre kudarcba fulladtak, hiszen Románia 
hatóságai e csomagokat visszaküldik, 
megkerestek bennünket, hogy küldenék a 
menekülteknek ajándékaikat. Köszöne- 
tünk hangoztatása mellett kötelességünk
nek tartottuk azt is jelezni, hogy a mene
külteknek más jellegű segítségre van 
szükségük, mint az élelmiszergondokkal

Köszönettel nyugtázom ez év július 11-én 
kelt levelüket. Örömmel értesültem az 
Erdélyi Tudósítások megjelenéséről, szán
dékaikat, céljaikat nemesnek érzem. Mivel 
találkoznak a magam véleményével is, 
amennyire erőnkből telik, szívesen küldünk 
tájékoztató, kitekintést segítő anyagokat. 
Ezek többsége azonban norvég nyelven 
jelenik meg, amelyet -  kis létszámunk 
miatt -  nem tudunk lefordítani. Remélem, 
ennek ellenére hasznosítani tudják.

Első „tudósításként” mellékelem az 
„Aftenposten” és a „Dagbladet” közelmúlt
ban megjelent cikkét, amelyekben hírt 
adnak arról, hogy a norvég Helsinki Bizott
ság kezdeményezésére norvégiai falvak 
testvért választanak a pusztulásra ítélt 
román falvak közül. A kezdeményezés 
egyik szellemi vezére a lapjuk júliusi számá
ban is idézett Bjöm Cato Funnemark, aki 
huzamosabb ideje jelentős politikai tevé
kenységet fejt ki e téren. Megfontolásukra 
ajánlom, hogy a lap egyes példányait meg- 
küldenék Funnemarknak.

Az alkalmat megragadva kívánok Önnek 
és a lapjuknak sok sikert.

Tisztelettel 
Kisfalvi János 

norvégiai nagykövet

küszködő erdélyi, regáti embereknek. 
Megértették, meglátjuk mit tesznek.

Sok itt élő magyar származású ember 
élt azzal a lehetőséggel, hogy egyéni panasz
levelet küldött az ENSZ emberi jogokkal 
foglalkozó genfi bizottságának. Ez erősíti 
diplomáciánk pozícióit, mert a Délkelet- 
Európa és a Kárpát-medence viszonyait 
nem ismerő kormányokat is állásfoglalás
ra készteti, és sarokba szorítja az állítólag 
belügynek számító bukaresti megalománia 
védelmére kirendelt román diplomatákat.

Amennyire német, francia, olasz és réto- 
román anyanyelvű emberek felismert érde
keik szolgálatában évszázadok óta ragyogó
an kijönnek egymással a svájci semleges
ség jól kicövekelt ernyője alatt, annyira 
nem kedvelik az országnak választott tes
tületéi és végrehajtó hatóságai idekerült, 
itt élő idegenek önszerveződését szárma
zási elv alapján.

Ez azt jelenti, hogy nem hívei az olyan 
magatartásnak, mely egyidejű lojalitást 
ígér a választott hazának és az egykori 
szülóföl dnak.

Ennek következtében itt a magyar emig
ránsoknak ugyan meglehetősen sok, ám 
egyenként nem nagyon erős szervezete 
van. Ezek az egyesületek identitásukat hol 
politikai színezettel, máskor hitbéli előjel
lel, de esetenként kulturális kötődésük 
ápolásával keresik és találják meg. Legtöbb
jük hallatta, hallatja szavát az erdélyi 
magyar kisebbség védelmében. Név szerint 
is felemlítendőnek mégis inkább egy nem
zetközi hírű, amerikai állampolgárságú, 
de itt Svájcban élő építész, Galántay Ervin 
tevékenységét tartom, aki az angol és a 
francia nyelvű sajtóban, részben saját 
tollával, részben barátai segítségét igény
be véve, tette és teszi szóvá a szisztemati- 
zálás néven ismert merénylet már látható 
és még várható következményeit, s elérte, 
hogy az európai műemlékvédők is külön 
témaként, megkülönböztetett figyelemmel 
foglalkoznak az üggyel.

Talán -  és még nem teljesen kifutva az 
ellenünk dolgozó időből -  nem reményte
lenül?

Munkatársainak is, Önnek is sikereket 
kívánok.

Tisztelettel: 
Hajdú János 

svájci nagykövet

„Ön valóban szimpatikus nekünk, de 
mégiscsak ukrán! Ha ukrán, miért él 
Lengyelországban?” -  kérdés egy kép
viselőjelölthöz, ’89 tavaszán, sziléziai 
választógyűl é seken.

Fényképek Dél-Üzbegisztánból. ’89 
júniusa. Golyónyomok a rendőrőrs abla
kán. Kiégett házak Fergana belvárosá
ban. Borostás férfiak, tarkakendős, 
rémültszemű asszonyok katonai heli
kopterek körül. Folyik a meszheti- 
torökök evakuációja. Nyilatkozat: több 
mint százezer örmény menekült el 
Azerbajdzsánból. S majdnem ugyan
ennyi azeri az örmény vidékekről. Hely
zetük rendezése nélkül nincs megoldás.

Botrány Újvidéken egy színdarab 
körül. A „Gödör”. Valahol Boszniában 
a háborúban, horvát nacionalisták, 
usztasák által legyilkolt szerbek tömeg
sírja a falu közepén; a Gödör a határ, 
az átléphetetlen demarkációs vonal a 
két közösség között.

Egy konferencián tudomány és poli
tika kapcsolatát járjuk körül. Steril 
szakmai előadás: bemutatom, hogyan 
szorult háttérbe (a ■ magyarországi 
népesedési vitában) a szakmai érvelés 
és hogyan dönt ellenében ismételten a 
politika -  egyfajta legitimációs pótlék
ként, a népi irodalmárokkal kötendő 
esetleges szövetség érdekében. Az elő
adás után zágrábi kolléga lelkesedik. 
„Tudja, ha a dolgok így mennek tovább, 
a Drávánál lesz a magyar-albán határ. 
Milyen érdekes volt az egész!”. Döbben
ten meredek rá. De hiszen nem erről 
szólt a történet...

Kelet-Európa és a Szovjetunió az 
etnikai konfliktusok újabb szakaszába 
lépett. Példáimmal nem az erdélyi 
gondokat akarom háttérbe szorítani. 
Ellenkezőleg. Értelmezésükhöz elenged
hetetlen annak a felismerése, hogy 
milyen konkrét típusai az etnikai szem
benállásnak.

A szélesebben vett régió nemzetiségi 
feszültségforrásainak története ugyan 
eltérő, a forgatókönyvek között azonban 
sok a hasonlóság. Esetleges megoldá
sukhoz (az érintett népcsoportok be
idegződésének vizsgálatán túl) hozzá
járulhat az etnikai konfliktusok össze
vetése is.

A többségi állam türelmetlensége 
kisebbségeivel szemben szerintem 
végül is nem ok, inkább következmény. 
Következménye két, nagyjából egy
idejű feszültségforrásnak. Az egyik: a 
késő-sztálinista struktúrában eltorzí
tott társadalom-szerkezet és gazdasági 
élet. A társadalom hagyományos fejlő
dési pályáival, szerepkészletével, jövő
képével szervesülni nem tudó, mester
séges cselekvési programok okvetlenül 
darabokra törik, fragmentálják a 
közösségek, a társadalom életét. Nem 
egyszerűen kettéválik, azaz hagyományos 
és a „modern” szektorokra bomlik, 
mint az afrikai, ázsiai fejlődő országok 
- ,  hanem nagy mértékben felaprózódik. 
A gazdasági és szociális „szilánkok” 
elvesztik az új ideológia világában azt 
a nyelvet is, amelyen hagyományos 
világuk széttöredezettségét megfogal
mazhatnák. Az új, központosított 
állammal szemben rohamosan informá
ciós hátrányba kerülnek. Az ellenőrzött 
tájékoztatás irányított tudásanyaga 
megfosztja a „szilánktársadalmak” 
helyzete bemérésének lehetőségétől.

Közép-Kelet-Európa, a Balkán, vagy 
a mai Szovjetunió társadalmai soha 
sem voltak igazán modem társadal
mak (vagyis: a társadalmi tudat sosem 
volt nagyobbrészt racionális, vagy 
legalábbis „valamilyenképpen racionali
zált”). Nos, ezek a -  mítoszoknak, 
kollektív hiedelmeknek, sót klasszi

kus előítéleteknek kiszolgáltatott — 
történelmi társadalmak így tovább 
„deracionalizálódnak”. Az új progra
mok ugyan egyfajta racionalizmusra 
építettek (vagy inkább csak hivatkoz
tak); kudarcuk után természetszerűleg 
fölértékelődik a rációelőtti (vagy ráció
alatti?). S foüdézódik, folrémlik újra 
egyfajta mitikus ellenségkép is.

Ott, ahol a töbséggel együtt etnikai, 
vallási kisebbségek élnek, az ellenség
kép kristályosodik ki, ezekben a 
„történelmi fogolycsoportokban”-ban. 
Ahol gyakorlatilag nincsenek, „idege
nek”, ott az „ellenségkép-szükséglet” a 
külső fenyegetettség fantomjait 
teremti meg.

Az ember azt hihetné, hogy az 
ellenséggé nyilvánított közösségben 
erre fololdódnak, eloszlanak a míto
szok és mitológiák. A céltáblacsoport 
tudata azonban nem „racionalizálódik”. 
Ellenkezőleg. Helyzetük mind abszur
dabb -  ami ritkán növeli az ésszerűség 
esélyeit.

Többségi támadások sora éri hagyo
mányos, kollektív Én-képüket; terv
szerű vagy spontán diszkrimináció 
kiszorítja őket oktatási rendszerükből, 
és leépülnek külső tájékozódási pont
jaik is. Ráadásul az ellenük fordított 
kisebbség-többség modell, a képlet, 
amely szerint idegen annyi, mint 
ellenség: épp egyszerűségénél fogva 
„könnyen tanulható”. Azaz: „tovább 
alkalmazható” további kisebbségi 
alcsoportokra. Nem tudok semmit az 
erdélyi magyarság cigányképéról, sem 
arról, hogy a Magyarországra áttele
pült erdélyiek hogyan viszonyulnak a 
mostanában itt felélénkülő cigány 
vitára, de láttam, hogy a nagyobbrészt 
vallási-etnikai okokból kivándorló 
orosz zsidók zöme milyen hálás közön
sége Amerikában a legrosszabb néger
ellenes előítéleteknek. Ennek ott 
persze jelképes értelme-célja is van: a 
bevándoló ezzel lojalitását akaija ki
mutatni új hazájával, a befogadó tár
sadalommal szemben. Erre számtalan 
mód kínálkozik: némelyeknek a leg
könnyebb: tüntetőén azonosulni az új 
közeg hiedelmeivel, elfojtásaival, 
szorongásaival, előítéleteivel.

A diszkriminált, vagy üldözött hely
zetből menekülő, új státuszukban 
pedig még nem mélyen megkapaszko
dott csoportok kezdetben gyakran a 
radikálisan konzervatív áramlatokhoz 
csatlakoznak (Kelet-Európából kitele
pített németek, szovjet zsidók Izrael
ben). Érdemes lenne talán ebben az 
összefüggésben is eszmecserét kezdeni 
itt: vajon hová vonzódnak az áttelepült- 
menekült erdélyiek a mai magyar 
politikai színképben, és milyen az ő 
mai Magyarország-képük? A másik 
feszültségforrás: a nemzeti állam Kelet- 
Európában néhány évtizede isméi 
erősödő programja.

Tudjuk: a nemzetállam klasszikus 
modellje a francia. A múlt századi német 
vagy olasz egyesítési mozgalmakat is 
az a törekvés mozgatta, hogy az állami 
és etnikai határok adják egymást. 
Ezek már csak ideológiai megfontolá
sokból sem kívántak kollektív, s főleg 
területi egzisztenciális garanciákat 
nyújtani a nemzetiségeknek. A pre- 
modem „nemzetek feletti” birodalmak 
(török birodalom, a Habsburgok álla
ma) helyén létrejövő új államokban 
létezik, azaz létezett egy időben -  
külső, nemzetközi diktátummal (Nép- 
szövetség) rájuk kényszerített -  
kisebbségvédó jogi háló. Sosem tűnt el 
azonban -  sem a politikai nyilvános
ságból, sem a különböző értelmiségi 

(folytatás a 6. oldalon)
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NEMZETKÖZI
ESEMÉNYEK

E rovatban az Erdéllyel és Ro
mániával kapcsolatos, fontos 
eseményeket gyűjtjük össze. A 
hírek java része már ismert a 
napisajtóból. Ezért összeállítá
sunk célja olyan folyamatok 
felfedése, amelyek a minden
napi hírözönben észrevétlenek 
maradnak.

ÖKzeáUftottw F á n  LÁSZLÓ

A . Bush amerikai elnök lengyelországi és 
magyarországi útjával kapcsolatos román 
reagálások híven tükrözik mind az erősen 
lehűlt román—amerikai és román-magyar 
kapcsolatokat, mind a külpolitika ideolo
gikus kezelését. A Románia Libera című 
bukaresti napilap július lö-i száma élesen 
támadta Bush elnök kijelentéseit, amelye
ket kelet-eurépai útja előtt tett, s úgy vélte, 
hogy az a „hidegháború fegyvertárába 
tartozó politikát tükrözi”. A Varsói Szerződés 
bukaresti csúcsértekezletének eredményeit 
elemző cikk szerint Bush „az állami politika 
rangjára emelte” a szocialista országok 
belügyeibe való beavatkozás irányvonalát, 
ami ezekben az országokban a destabilizá- 
lást ösztönzi.
Ceausescu Bush amerikai elnök kelet- 
európai látogatását úgy minősítette, hogy 
azon az elnök „néhány dollárért megpró
bálta eladni régi kommunistaellenes poli
tikáját, a destabilizálási politikát, amely 
csupán feszültséget szíthat és súlyosbít
hatja a nemzetközi helyzetet”.

(sNXSsS)

A .  július 8-án befejeződött bukaresti VSZ 
PTT tanácskozása zárónapján nem hivata
los magyar-román csúcstalálkozóra került 
sor... Nyers Rezső és Ceausescu másfél 
órás zárt ajtók mögött folytatott tárgyalá
sairól Horn Gyula külügyminiszter, többek 
között, a következőket emelte ki:

Magyar részről nem könnyen szánták rá 
magukat a találkozóra, mert a tapaszta
latok azt mutatják, hogy túl sok haszna 
nincs az ilyen megbeszéléseknek. Arad 
után sem került sor érdemi lépésekre. 
Egyetértés gyakorlatilag csak abban 
mutatkozott, hogy szomszédok vagyunk. 
Az együttműködés csak a gazdasági 
kapcsolatok terén kielégítő, politikailag 
viszont a mélyponton tart. A román fél 
gyakorlatilag egyetlen olyan témáról sem 
hajlandó tárgyalni, amelyek a kapcsola
tainkra nehezednek. Ezek elsősorban az 
utazási könnyítésekkel, a történészi vegyes 
bizottsággal, a kulturális és a határ menti 
területek közötti együttműködés javításá
val, magyar sajtótermékek és kiadványok 
beengedésével kapcsolatos kérdések. Nem 
kaptunk választ a nemzetiségi deklaráció 
megszövegezésére tett javaslatunkra. Fel
vetődött a tárgyaláson az is, hogy súlyosan 
terheli a kapcsolatokat az erdélyi magyar
ság rosszabbodó helyzete. Románia nem 
teljesíti nemzetközi kötelezettségeit. Foly
tatódik a , településrendezési program”, és 
ez ugyancsak súlyosan hat ki a kétoldalú 
viszonyra. A  találkozón határozottan, 
érvekkel alátámasztva kitértünk arra is, 
hogy Romániában széles körű politikai 
propagandakampány indult Magyar- 
ország ellen. Ceausescu azt hangoztatta, 
hogy a felvetett problémák nem léteznek. 
Romániában megoldották a nemzetiségi 
kérdést, sőt, mint mondotta, a „világon a 
legjobban a magyarság jogai a biztosítot
tak”. Továbbra is elutasítják pártatlan 
nemzetközi ténymegállapító küldöttségek 
helyszínre történő látogatását.

A Lumea című Bukarestben megjelenő 
külpolitikai hetilap július 13-i száma rövi
den beszámolt a bukaresti csúcstalálkozó 
idején tartott magyar-román megbeszé
lésekről. A lap szerint Nyers Rezső és 
Nicolae Ceausescu hangsúlyozta, hogy 
mindkét részről munkálkodni kell a két 
ország közötti kapcsolatok fejlesztésén, a

jószomszédság szellemében, a közös érdek
nek megfelelően, a szocializmus, a nemzet
közi együttműködés és a béke érdekében.

Szó lehet magyar tanácsi delegáció látoga
tásáról, de csak a román fél által össze
állított program alapján. Még erre a láto
gatásra sem kerülhet sor, ez derült ki 
abból a román reagálásból, amely a Mihály 
volt királlyal a magyar televízióban sugár
zott interjút követte. A magyar Külügy
minisztérium a román tiltakozással kap
csolatban az alábbiakat közölte az MTI- 
vel: azt követően, hogy a magyar televízió 
műsorában előzetesen meghirdették a 
Mihály volt román királlyal készített 
interjú bemutatását, a Román Szocialista 
Köztársaság Külügyminisztériuma mind 
Bukarestben, mind Budapesten diplomá
ciai lépéseket tett az interjú bemutatásának 
megakadályozása érdekében, anélkül, hogy 
annak tartalmát ismerte volna.

A magyar Külügyminisztérium a hazai 
tájékoztatáspolitikai gyakorlat alapján 
közölte a román féllel, hogy a kérés teljesí
tése nem áll módjában. A Panoráma július 
31-i adását követően a román fél ismétel
ten tiltakozott, ezúttal az interjú tartalma 
miatt. Hangoztatta, hogy az megítélésük 
szerint románellenes, szocialistaellenes, 
fasiszta jellegű, Románia függetlensége és 
szuverenitása elleni közvetlen támadáso
kat tartalmazott. Közölte, hogy az inteijú 
bemutatása miatt román részről vissza
vonják a magyar tanácsi küldöttség 
romániai látogatására szóló, már előkészí
tett meghívást, és konzultációra hazaren
delik Románia budapesti nagykövetét.
Az MNK Külügyminisztériuma a román 
lépéseket határozottan visszautasította, és 
megismételte korábban többször kifejtett 
álláspontját, mely szerint elfogadhatatlan 
az a román magatartás, amely a tömeg
tájékoztatás egyes megnyilvánulásait 
hivatalos magyar álláspontként értékeli és 
ürügyként használja fel a kétoldalú kap
csolatok további szűkítésére.
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1\Æagyarország számára nem közömbös, 
hogy a megromlott magyar-román kapcso
latokról mi a véleménye a térség vezető 
nagyhatalmának, a Szovjetuniónak. A 
július végi magyar-szovjet csúcstalálkozón 
a magyar-román viszonyról adott magyar 
értékeléssel kapcsolatban -  Nyers Rezső 
szavai szerint -  a szovjetek világossá 
tették, hogy „ebbe a kérdésbe beleszólni, 
erről ítélni nem kívánnak, erre nem érzik 
magukat hívatottnak”. Ugyanakkor a 
szovjet vezetésben megértés mutatkozott 
kifejtett álláspontunk iránt, bár lehet, 
hogy sokak számára nem kielégítő ez a 
szovjet megközelítés (legutóbb többek közt 
éppen a Moszkovszkije Novoszty bírálta 
saját külpolitikáját e téren), mégis azt a 
tényt, hogy a nemzetiségi problémákkal 
maga is küszködő Szovjetunió a magyar 
érvrendszert megértőén fogadta, kedvező
en kell értékelni.

6 \ x \ 9

Ceausescu inteijút adott a Révolution 
Africaine című algériai folyóiratnak, 
amelynek szövegét a Scinteia július 1-jei 
száma közölte. Az emberi jogokkal kapcso
latban kijelentette: Romániának, többek 
között, felróják, hogy nem ösztönzi a kiván
dorlást, amely tulajdonképpen a fejlett

kapitalista országok részéről a szakembe
rek elorozásának politikájává alakult. 
Románia állandó jelleggel megadta és meg
adja a kivándorlási jogot azok számára, 
akik újraegyesíteni óhajtják családjukat. 
Igaz azonban, hogy nem ösztönözzük és 
ellene vagyunk a kivándorlási politikának, 
mert mi úgy véljük, hogy egy ország 
állampolgárainak ott kell maradniuk, ahol 
születtek, ott tevékenykedjenek, dolgozza
nak, küzdjenek országuk gazdasági és 
társadalmi fejlődéséért. A kivándorlás 
tulajdonképpen az emberi jogok megsérté
se, mert annyit jelent, hogy az emberek 
elszakadnak attól a környezettől, amely
ben formálódtak, a helyektől, melyeken 
felnőttek, ez pedig ellentétes az emberi 
jogokkal.

Ceausescunak voltaképpen igaza van: az, 
hogy emberek kivándorolnak és így elsza
kadnak attól a helytől, ahol felnőttek, 
tényleg ellentétes az emberi jogokkal. Ez 
az első pillantásra önmagában helytálló 
megállapítás még buzgó helyeslésre is 
találhat olyan távoli országokban -  már
pedig nyilatkozatainak zömét ilyen fejlődő 
országok „világlapjainak” adja a román 
pártfőtitkár - , ahol nem ismerik a romániai 
valóságot. Ezek a gondolatok azonban itt 
Európában kimondásuk pillanatában 
lelepleződnek. A Romániából megindult 
kivándorlási hullámot nem a „szakemberek 
elorozása” motiválja. Talpára állítva a 
ceausescui logikát, hamar kiderül, hogy a 
kivándorlás csupán következménye az 
emberi -  azon belül pedig a nemzeti kisebb
ségi -  jogok romániai lábbal tiprásának.
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A .  Corriere della Sera című tekintélyes 
olasz újság július 22-i száma az „urbanisz
tika Pol Potjának” nevezte Ceausescut, és 
szigorú gazdasági szankciókat sürgetett 
Románia ellen, elégtelennek minősítve az 
eddigi nyugati tiltakozó nyilatkozatokat.
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AFP francia hírügynökség tudósítója 
július 16-i terjedelmes írásában ütköztette 
a „területrendezéssel” kapcsolatos hivata
los román álláspontot a nyugati diplomaták 
véleményével. Az idézett diplomaták 
szerint a lakosság részéről ellenállás is 
tapasztalható. Van, ahol a helyi hatóságok 
kérik a terv végrehajtásának elhalasztását. 
Máshol szembeszállnak a földgyalukkal. 
Több kis település lakói önkéntesen 
költöztek egy helyre, hogy elérjék a falu 
megmeneküléséhez szükséges ötezres 
lélekszámot. A román parasztok azért 
ellenzik a tervet, mert félnek „a kert és a 
baromfiudvar elvesztésétől, amely létfenn
tartásuk egyetlen forrását jelenti”. Az AFP 
szerint a falurombolás nem kimondottan a 
magyar kisebbség ellen irányul, hanem 
„minden román állampolgárt egyformán 
érint”. Ugyanakkor a terv másodlagos 
célja lehet a kisebbségek feletti ellenőrzés 
erősítése. A tudósító végezetül meg nem 
nevezett hivatalos forrásokra hivatkozva 
emlékeztet arra, hogy a „területrendezési 
terv” 2000-ig tervezett végrehajtása 250 
Mrd lejbe -  mintegy 30 Mrd dollárba -  fog 
kerülni Romániának.
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A. holland kormány 500 ezer guldent (118 
ezer dollárt) utalt ki a romániai menekül
tek megsegítésére. Az ANP holland hírügy
nökség értesülése szerint a pénzt magyar- 
országi menekülttáborok bővítésére és a 
tábori körülmények javítására fordítják az 
ország keleti felében és Budapest környé
kén.

A. francia külügyminisztérium július 20- 
án felkérte Romániát: „mielőbb oldja meg” 
annak a 83 román gyermeknek a problé
máját, akiket francia családok örökbe 
fogadtak, ám a bukaresti hatóságok nem 
engedtek kiutazni.

A. bukaresti katonai bíróság zárt ajtók 
mögött megkezdte a kémkedéssel vádolt 
Mircea Raceanu perét -  közölte augusztus 
4-én az emberi jogok romániai ligájának 
bécsi szóvivője. A román diplomata elfo- 
gatását és perét összefüggésbe hozzák 
azzal, hogy édesapja aláírta a hatok 
Ceausescuhoz intézett tiltakozó levelét.

S ikerü lt eljuttatnia jelentését Genfbe 
Dumitru Mazilu román professzornak, a 
bukaresti külügyminisztérium jogi osztálya 
egykori vezetőjének, akit a faji megkülön
böztetés felszámolásával és a nemzeti 
kisebbségek védelmével foglalkozó ENSZ- 
albizottság bízott meg korábban az emberi 
jogok és az ifjúság romániai helyzetének 
felmérésével. Dumitru Mazilu a jelentés
hez mellékelt kézzel írott magánlevelében 
felfedi: a román hatóságok érvénytelenítet
ték útlevelét, amikor vissza akart utazni 
az albizottság genfi irodájába, majd házi 
őrizetbe helyezték. A professzor nem 
tudott részt venni az albizottság legutóbbi 
három ülésszakán. Bukarest a szervezet 
többszöri érdeklődésére -  mint emlékeze
tes -  azt válaszolta, hogy Mazilu komoly 
szívbántalmakban szenved, így nem képes 
a jelentés elkészítésére. A diplomata a 
kijuttatott levélben leszögezi: bár 1987- 
ben kétszer valóban volt kórházban, jelen
leg jó egészségben van és rendesen el tudná 
látni munkáját. A hatóságok azonban 
ismét teljes körű, ám teljesen felesleges 
orvosi kezelést rendeltek el. ó t  és család
ját szüntelenül legalább 30 rendőr követi, 
akik értésére adták: parancsnokaik enge
délye alapján bármikor megölhetik őket.

SX X V 9

A külföldiek sem érezhetik magukat biz
tonságban. Dr. Sergio Lagniel chilei orvos, 
aki 1973-ban Pinochet hatalomátvétele 
után menekült el hazájából Romániába, 
még nem tudhatta, hogy csöbörből vödörbe 
került. Az orvosnak júniusban kellett volna 
elhagynia Romániát, hogy Stockholmban 
élő családjához csatlakozzon -  ám a svéd 
fővárosba azóta sem érkezett meg. 
Ügyvédje elmondta: értesülései szerint 
Lagnielt a román titkosrendőrség őrizetbe 
vette. Arról azonban nem kapott semmi
féle tájékoztatást Bukarestben, hogy vádat 
emeltek-e ellene.



TŐKÉS LÁSZLÓ

„Végső veszélyeztetettségünkben... ”
Részletek a Panoráma 1989. július 24-I adásában elhangzott Interjúból

...A falurendezés elleni tiltakozásban 
másra helyezik a hangsúlyt a románok, és 
másra mi, magyarok. Természetesen a 
románoknak is igazuk van, amikor azt 
mondják, hogy ennek a politikának leginkább 
a masszív, még nem végzetesen megbontott 
paraszti lét áll leginkább az útjában. Tehát 
ezt a falusi réteget kell fellazítani, szét
zilálni, szétszórni, mert lényegében ez az 
egyetlen olyan rétege a társadalomnak, 
amelyik e politikával szemben anyagi és 
erkölcsi bázissal rendelkezik.

Mi magyarok végső veszélyeztetettségünk
ben arra helyezzük a hangsúlyt, hogy itt 
már egy folyamat utolsó vagy utolsóelőtti 
fázisáról van szó. Az elmúlt évtizedekben 
lépcsőzetesen és tervszerűen szétzúzták 
intézményeinket, kultúránkat, iskolarend
szerünket. Támadást indítottak minden 
közös etnikai életlehetőségünk ellen, és én 
úgy érzem, hogy most az Egyház került 
sorra, elindult az Egyház ellen is a frontá
lis támadás.

Az elmúlt évtizedekben sikerült szinte 
teljesen elrománosítani a magyar, illetve 
német többségű városokat, 3-5 millió 
románt telepítettek be a hegyeken túlról, 
mindig a hegyeken túlról. Egyedül a falu 
maradt, amelyet sehogyan sem tudtak 
kikezdeni, mert falura nem jött leteleped
ni regáti román ember. Véleményem 
szerint -  és ezzel nem vagyok egyedül -  
most a falvakat vették célba, hogy meg
bontsák, felbomlasszák ezt a többnyire 
tömbben élő, etnikailag egységes magyar

réteget. Erre pompás eszköz a faluátren
dezés, az áttelepítés, a népesség megkava- 
rása. Számunkra ez a legfontosabb vonat
kozása ennek a kérdésnek.

A falurombolásnak van egy szubjektív, 
emberi oldala is, amit nem lehet lemérni, 
nem lehet szenzációs hírekben világgá 
röpíteni: az, ami az emberek lelkében já t
szódik. Ezeket a sorstragédiákat, családi 
és lelki vereségeket leginkább az ötvenes 
évekhez tudnám hasonlítani, amikor az 
emberek olyan nehéz időkön mentek á,t, 
hogy lelkileg teljesen elnyomorodtak. És 
most, amikor már felemelnék megint a 
fejüket, kezdenék összeszedni magukat, 
pótolni veszteségeiket és újból magukhoz 
térni, ismét a kollektivizáláshoz mérhető 
óriási folyamat készül ellenük.

Mit tehetnek erre az emberek? Végeznek 
magukkal, vagy itt hagyják a hazájukat. 
A menekülők minden beszédnél ékesebben 
mutatják, hogy mi folyik itt. Amikor arról 
folyik a vita, hogy menjünk, ne menjünk, 
tartsunk ki, vagy pedig nincs értelme 
maradni, én mindig azt szoktam mondani, 
hogy ez már túl van a szavakon, a verba- 
lizmus szintjén. Valahogy úgy állunk, mint 
amikor az állatvilág megérzi a vulkán- 
kitörést, a földrengés közeledtét, és hanyatt- 
homlok menekül. Itt már nem segít a 
rábeszélés, szép szó és prédikáció. Sokszor 
úgy érzem, hogy a prédikáció már nem 
segít, mert az emberek azt teszik, ami felé 
társadalmi és történelmi helyzetük pilla
natnyilag löki őket.

Tőkés László 1952. április 1-jén született 
Kolozsváron, a nyolc ¿'erek közül hatodik
ként. Édesapja Tőkés István református 
lelkész.

A 11-es (volt piarista) Líceumban érett
ségizett. A teológia elvégzése után a hét
falusi csángóknál dolgozott mint missziós 
lelkész. Ezután 1983-ig Désen szolgált, de 
az Ellenpontok című erdélyi számi zdatban 
játszott szerepe miatt felmentették. Az 
egyházi naptárak és énekeskönyvek 
helyzetéről szóló tanulmánya miatt fegyelmi 
elé állították -  a vád azonban az elöljárók 
iránti tiszteletlenség volt. Fellebbezését 
az Egyházmegyei Fegyelmi Bizottság 
elfogadta, mégis áthelyezték. Ezt nem 
fogadta el, két évig munkanélküli volt.

Dési gyülekezete kiállt mellette, 70 tagú 
küldöttség ment Bukarestbe, azonban a 
Securitate egyenként -megdolgozta”, szét
szórta az embereket. Egy évvel később a 
papválasztáson -  bár nem szerepelt a 
listán -  őt választották meg, de ez sem 
segített.

1986-ban Ifemesvárra került egy főleg 
öregekből álló, haldokló gyülekezetbe, 
amelyből két év alatt egy 1000 lelkes élő 
gyülekezetei teremtett. 1988 szeptembe
rében tizenhatodmagával aláírta a falu- 
rombolás elleni folyamodványt. Idén 
áprilisban felfüggesztették állásából. Ezt 
a döntést olyan felháborodás követte, a 
gyülekezet felmondta a püspöki kineve
zést és Tőkés Lászlót papjának választotta.

Többségi ellenségképek és az etnikai erózió

(folytatás a 4. oldalról)

csoportokban avagy a szélesebb fogyasz
tásra gyártott populáris ideológiákból 
a homogén nemzeti állam eszméje. 
Legfennebb -  a hivatalos nyilatkoza
tokban — az érzékenységek leszerelé
sére fájdalomcsillapító ígéretekkel 
együtt adagolták...

A nemzeti homogenizálás első nagy 
szakasza Kelet-Európábán majdnem 
mindenütt befejeződött, vagy befejezé
séhez közeledik. Sokáig jellemző volt 
itt a város és a környező falvak etnikai 
különbözősége. Galíciában az ukrán 
falvaktól övezett lengyel-zsidó városok, 
Csehországban a német települések, 
Erdély vagy a Felvidék magyar-német 
városi kultúrája, a litvániai zsidó 
központok, stb. Ezek fontos foltok 
voltak a térség etnikai térképén. A 
másság szigetei azonban a háborús 
pusztulás, a kivándorlás, a moderni
zációval járó vándorlás és a tudatos 
telepítés eredményeként nagyobbrészt 
megszűntek. A történelmi városmagok 
még állnak (már ahol), de a templomok
hoz, erődökhöz, patríciusházakhoz a 
mai városlakók többségének már 
semmi köze. Nem az ő történelmük. A 
magyarországi vidéki zsinagógákból 
legjobb esetben kulturházak lesznek, 
a rekonstrukciós kísérletek ellenére is 
lepusztulnak a szlovákiai kisvárosok, 
lebontják erdélyi települések részeit. 
Van ellenpélda is: mai ukrán, illetve 
litván lakóik a szeretettel helyreállí
tott Ívovi és vilnai műemlékegyütte
sek között jóminőségű urbánus kultúrát 
reprodukálnak. Csak éppen arról nem 
beszélnek, hogy ezek a városi együtte
sek, ezek az életmód-minták honnan 
származnak, ki, milyen nép emelte 
őket.

A lefejezett, modem civilizációs alap
juktól megfosztott etnikai kisebbségek 
Kelet-Európábán mindenütt a béké
sebb vagy türelmetlenebb a fenyegetett
ség új szakaszába kerültek. Városi 
bázisaik megszűntek, vagy aláakná- 
zódtak. A késő-sztálinista állam

polgár-ellenessége a vegyes, illetve 
nemzetiségi területeken súlyosabban 
érintette a kisebbségeket, mert azok 
soraiban magasabb volt a városlakók 
és a hagyományos polgárság aránya.

A többségi nemzetekéhez képest 
egykor általában magasabb iskolázott- 
sági szintjük elolvadt. A kisebbségek 
(talán a német, a zsidó, s néhol a 
lengyel csoportok kivételével) a több
séghez képest aránylag kisebb értelmi
ségükkel művelt városi középrétegük
kel ma már alul maradnának egy 
tiszta, csakis az érdemeket számon- 
tartó versenyben, azaz a meritokratikus 
társadalomban is.

Nem biztos, hogy a helyzet vissza
fordíthatatlan. A liberálisabb politika 
lehetővé tette a már-már asszimilált, 
a beolvadás határán lévő etnikai 
csoportok (kárpátaljai magyarok, 
litvániai lengyelek, néhol a maradék 
közép-európai zsidóság) kulturális, 
illetve nyelvi önvédelmének föléledését. 
A nemzetállam-programok azonban 
föltehetóleg tovább hatnak, talán föl is 
erősödnek, a kisebbségi-nyelvi önvé
delem ellenére, avagy éppen azért. A 
játszma ezzel együtt is többesélyes.

Befejezésképpen egy extrém példa. 
Leningrádi néprajzos barátaim a 
jugakirokat vizsgálták. Ez a ma már 
csak hétezer lelkes nép a Jeges-tenger 
keleti végében, csukcsok és jakutok 
közé ékelődve halászik, rénszarvasokat 
terelget. Mítoszaikat, prehistórikus 
világképüket nem a civilizációtól elre- 
kesztett nomádoknál, hanem a hagyo
mányos jugakir világból szinte gyermek
korukban a közeli kisvárosba került, 
de azért értelmiségivé nem lett embe
reknél lelték fel. Azaz: nincs jugakir 
nemzeti ideológia, nincs tudatos 
folklórgyűjtés -  a külső kihívásra 
azonban az etnosz (némely csoportja 
vagy tagja) valamilyen sajátos 
erőforrás-koncentrációval válaszol. A 
kulturális erózió -  ha nem is az egész 
közösségnél -  de leáll.

AUDIATUR 
ET ALTÉRA PARS

azaz, hallgattassék meg a másik fél is!

DR. TÓTH KÁROLY református püspök, a 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsának elnöke ezzel a mottóval olvasta 
fel a Magyarországra menekültek egy 173 
tagú csoportjának a levelét Moszkvában, 
az Egyházak Világtanácsa központi bizott
ságának ülésén (július 14-27.):

„Mára az egész világon egyre ismer
tebbé válik az a szörnyű elnyomás, 
mely évek óta fokozódó mértékben 
sújtja Románia szinte egész lakos
ságát... A legszomorúbb pedig az, 
hogy az állam még azokat a szerve
zeteket is, melyeknek feladata az 
emberek érdekeinek védelme lenne, 
megpróbálja az elnyomás, az eszte
len tervek végrehajtásának eszkö
zeivé tenni. Fokozott elnyomás 
sújtja az embereket, akik bármely 
nemzetiségi kisebbséghez tartoznak 
és tagjai valamelyik egyháznak...
Mi, akik a legkülönbözőbb gyüleke
zetekhez tartoztunk szülőföldünkön, 
láttuk, hogy a lelkészek nagy több
sége hogyan próbálja a legnehezebb 
körülmények között is hirdetni a z  
evangéliumot, hogyan tesz bizony
ságot szóval is, hogyan vannak 
ugyanők állandó, alig leplezett 
megfigyelés alatt, hogyan zaklatják 
őket, hogyan kötnek bele sokszor 
még prédikációik, imáik szavaiba 
is. És tudjuk azt is, hogy nekik, a 
túlnyomó többségnek, nincs lehető
ségük arra, hogy hallassák hang
jukat a gyülekezeten túl az ország
ban és a külföld felé. Annak a 
néhány embernek a hitelessége 
pedig, akik számára a román 
állam lehetővé teszi, hogy nemzet
közi fórumokban egyházunk nevé
ben lépjenek föl, számunkra egyre 
kérdésesebb...

Ezért kérjük és várjuk az Egyházak 
Világtanácsától és annak tagegyhá
zaitól, hogy kísérjék figyelemmel 
üldözött egyházaink sorsát, hordoz
zák őket imádságban, emeljék fel 
szavukat érettük és tegyenek meg 
minden lehetőt megsegítésükre.*

A tanácskozáson EMILIO CASTRO 
főtitkár terjesztette elő azt a jelentést, 
amely beszámolt JACQUES MAURY 
francia lelkész és NAUSSNER képviselő 
Romániába tett látogatásáról és a romá
niai egyházak vezetőinek nyilatkozatairól.

DR. TÓTH KÁROLY református püspök 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a küldött
ség Romániában csak hivatalos személyek
kel találkozhatott:

„Ezért a Romániával kapcsolatos jelen
tést vegyes érzésekkel olvastam; egyrészt 
örülök annak, hogy jelentés került az EVT 
elé, az elmúlt évi határozat értelmében.

Másrészt nem mondhatok mást, mint 
azt, hogy nem örülök teljesen a jelentés
nek, mivel formális, és tele van általános 
megállapításokkal, továbbá kevés lényeges 
mozzanatot tartalmaz. Azaz, nem tér ki 
arra a kérdésre, ami bennünket foglalkoztat, 
nevezetesen: az emberi jogok helyzetére és 
az etnikai kisebbségek jogainak korlátozá
sára Romániában.

Az tény, hogy az ún. szisztematizálás és 
homogenizálás -  amely szavak az emberi 
jogok megsértését vannak hivatva fedezni 
-  folytatódik Romániában, ahogy ezt leg
utóbb ennek az országnak legfőbb vezetője 
kijelentette. Ezeket a terveket meg akar
ják valósítani még akkor is, ha ez módosí
tott formában és lassítva történik. Ugyanis 
a több ezer falu lerombolásának megjelent 
egy új formája, amelyet passzív vagy köz
vetett rombolásnak lehet nevezni, amely 
azt jelenti, hogy a halálra ítélt falvakat

magukra hagyják és elvágják az élethez 
szükséges szolgáltatásoktól: egészségügy, 
nevelés stb.”

Elmondotta, hogy oly módon szeretnének 
segíteni a romániai egyházaknak, hogy 
azok ne egy olyan politika támogatására 
és igazolására használják a segítséget, 
amelyet elítélünk. Fontos, hogy a jövőben 
az Egyházak Világtanácsa kísérje figyelem
mel a romániai helyzetet, és gondosan 
mérlegeljen minden elérhető információt, 
majd mérlegelésének eredményéről tájé
koztassa az EVT minden tagegyházást.

Román részről NIFON ortodox püspök 
óva intett a „rémhírek és féligazságok” 
terjesztésétől és elmondta, hogy Romániá
ban az állam lehetővé teszi az egyházak 
működését, majd ennek illusztrálásaként 
ALBU ZOLTÁN bukaresti magyar lelkész 
a romániai egyház kiadványairól, újságai
ról beszélt.

DR. NAGY GYULA evangélikus püspök
elnök is felszólalt az ezt követő vitában.

THOMPSON amerikai lelkész Románia 
név szerinti elítélését követelte, de ezt a 
bizottsági ülés nem szavazta meg.

* * *

Augusztus 15-27. között Dél-Korea fővá
rosában, Szöulban tanácskozik a Reformá
tusok Világszövetségének nagygyűlése.

Dr. Tóth Károly püspök, Tamás Bertalan,

a Zsinati Iroda külügyi osztályának veze
tője, Domokosné Fazekas Hajnalka lelkész 
és Győri József, a Debreceni Ref. Gimn. 
tanára a magyar delegáció.

*  *  *

EMILIO CASTRO, az Egyházak Világ
tanácsának főtitkára, nem hajlandó kom
mentálni a romániai helyzetet.

„Nem azért jöttem Magyarországra -  
mondta - , hogy Romániáról beszéljek.”

Magyarország és Románia ellentétét 
tisztán politikai problémának látja, annak 
ellenére, hogy Moszkvában ő tetjesztette 
elő a jelentést.

„A két ország közötti, hosszú évszázadok 
óta feszülő rivalizálásról van szó, melyben 
a két kormány kell lépjen. S mindaddig, 
amíg, mindkét országban, a határ túlolda
lán élőkre úgy gondolnak, mint ellenségre, 
addig semmiféle megoldás nincsen...”

Ennek ellenére fontosnak tartja, hogy a 
világ egyházai, s így a magyar egyházak 
is, fenntartsák kapcsolataikat a romániai 
egyházakkal és segítsék őket. Az egyházak
nak sohasem szabad egyszerűen átvenniük 
kormányuk politikáját vagy a közvélemé
nyét. Önállóan kell megpróbálniuk fenn
tartani a baráti kapcsolatot egymás között, 
ezzel is az egyház pozícióját erősítve.

Kérdésünkre, hogy mi történik abban az 
esetben, ha a romániai egyházi vezetés 
akár kényszerből, akár lojalitásból, a 
segítséget nem híveik épülésére, hanem 
Ceausescu politikájának igazolására és 
propagálására fordítja — azt felelte, hogy 
„nem az én dolgom megítélni, mit tesz 
Ceausescu vagy a magyar kormány”.

„Az én keresztény kötelességem: közel 
állni minden keresztény testvéremhez, 
Magyarországon, Romániában, az egész 
világon. Ezernyi útja van a segítésnek. 
Ösztöndíjakat adunk nekik, látogatókat 
küldünk hozzájuk, hogy velük lehessenek...”

Budapest, 1989. augusztus 10.

KOLOZSVÁRI



SCHÖPFLIN GYÖRGY

Erdély,
(4 .)
A terület 1918 utáni elvesztése többszörös törést okozott. 
Erdéllyel egy gazdaságilag valóban értékes országrész veszett 
el, és ez a piacok és szállítási rendszerek következetes szét
szakadását eredményezte, idegen hatalom alá került a 
magyar nemzet egy politikailag jelentős része; de minden 
veszteség közül a legmegrázóbb a Magyar Királyság ősi 
eszményképének összetörése, a Szent István országához 
kapcsolódó mítosz összeomlása volt. Teljességgel helytálló az 
a megállapítás, hogy a Magyarország által a trianoni szerző
dés eredményeképpen elszenvedett területvesztés valójában 
„egy birodalom elvesztése” volt. A „birodalom elvesztésének” 
érzése miatt korántsem meglepő, hogy a magyarországi 
magyarok számára rendkívül bonyolult és fájdalmas dolog 
volt együtt élni az elveszett Erdély emlékével, amelyhez a 
függetlenségi és politikai célok nagyobb átértékelése is 
hozzákeveredett. Ugyanakkor megállapítható, hogy egy 
olyan kérdés, mint amilyen a heves érzelmeket kiváltó 
erdélyi kérdés, mindenkor a nacionalisták politikai manipu
lációinak céltáblája volt.

A két háború közötti időszakban a magyarországi hatalmi 
elit továbbra is ragaszkodott a koronabirtokok mítoszához és 
területi revizionista politikát folytatott. Erdély, mint a leg
fájdalmasabb veszteség, ebben kulcsszerepet játszott. Az 
állam iránti lojalitás a teljes területi revízió támogatásának 
formájában fejeződött ki és egyszerűen figyelmen kívül 
hagyott minden egyéb alternatívát, mint például a demok
ráciára vagy a nem-magyarok önrendelkezési jogára való 
hivatkozást.

A második világháború után azonban a fonti irányvonalat 
képviselő hatalmi elit vereséget szenvedett és kiszorult a 
politikai küzdőtérről. A koronabirtokok koncepciója velük 
együtt távozott. A területi revízió „mindent vissza!” prog
ramja eltűnt a magyar politika színteréről, a kisebbségi 
magyarok és a jogutód államok problémája azonban meg
maradt.

Minden nemzet -  minden politikai közösség - , amely az 
identitását nemzeti jellegzetességekkel fejezi ki, olyan definí
ciót kell használjon, amely meghatározza, hogy kik lehetnek 
és kik nem a tagjai. E meghatározás azt a problémát rejti 
magában, hogy alapvetően azt feltételezi, hogy a kulturális 
nemzet minden tagjának a politikai nemzet tagjának is kell 
(vagy legalábbis kellene) lennie. Ily módon a magyarországi 
magyarok számára csaknem lehetetlennek bizonyult annak 
a ténynek a feldolgozása, hogy a kisebbségi magyarok a 
kulturális nemzetnek tagjai, ugyanakkor nem tagjai a politi
kainak. Mindez még bonyolultabbá vált, amikor a magyar 
kisebbség kulturális önállósága veszélybe került az utód
államok asszimilációs politikája miatt.

Az 1945 után történtek

A magyar közvélemény némi vonakodással ugyan, de kiegye
zett Erdély újbóli elvesztésével; hiszen a kommunista forra
dalom kezdetével más, közvetlen egzisztenciális gondok 
kerültek a figyelem középpontjába.

A sztálinista érában a politikai identitást minden tekintet
ben a párt osztályszemlélete határozta meg; a nemzeti tudat 
kérdése jórészt figyelmen kívül került. Magyarnak lenni 
másodlagos kategóriát jelentett, amelyhez rengeteg szégyen 
tapadt. Az általános nézet szerint a magyar nemesség kímé
letlenül elnyomta és kizsákmányolta a parasztságot -  és ami 
ezzel csaknem összevág - , a nem magyar nemzetiségeket is. 
E felfogás legmarkánsabb kijelentése az volt, hogy a magyar
ság legnagyobb, legprogresszívebb értékei a Népben, egyfajta 
mitikus kollektivitásban testesülnek meg. Mindez a „szocia
lista internacionalizmus” zászlaja alatt kéz a kézben, ám 
minden tekintetben a Szovjetuniónak alárendelve folyt. A 
forradalomig teijedő időszakban a kisebbségi magyarság 
problémája eltűnt a köztudatból, de a felszín alatt láthatóan 
tovább élt az emberekben. A helyzet ugyanez maradt a 
későbbiekben abban a fájdalmas alkalmazkodási folyamat
ban is, amit a kádárizmus kialakulása jelentett az ország 
számára.

Az 1956-os forradalom ideje, annak ellenére, hogy Romá
niában nagyon féltek attól, hogy a forradalmi Magyarország 
az irredentizmus középpontjává válik, ilyen törekvésnek 
nyoma sem volt. 1958-ban Kádár János, az akkori magyar 
pártvezér Marosvásárhelyt egy beszédében kijelentette, hogy 
Magyarországnak semmiféle területi követelése nincs 
Romániával szemben. Ez az állásfoglalás csaknem semmiféle 
visszhangra nem talált Magyarországon, amit a magyar 
vezetés lelkesen támogatott. Evekig elutasítottak minden 
olyan kísérletet, amely Erdély kérdését megpróbálta volna 
visszacsempészni a politikai napirendbe.

Például Illyés Gyulát, a neves írót szigorúan rendreutasí- 
tották azért, mert egy párizsi interjúban kifejtette, hogy 
mennyire felháborítónak tartja a kolozsvári magyar nyelvű 
egyetem bezáratását. Mindenek ellenére az e kérdéssel 
kapcsolatos erős érzelmeket nem lehetett teljesen figyelmen 
kívül hagyni. így valahányszor, amikor a magyar kommu
nista vezetők bírálták Romániát, mert elhajlik az ortodox 
szovjet vonaltól -  s ezt azok igen rendszeresen tették - , a 
magyar közvélemény azonnal úgy értelmezte, hogy kormá
nyuk kész felvállalni ezt a problémát.

A hetvenes évek közepén mégis fokozatos eltolódás volt 
érzékelhető a hivatalos megnyilatkozásokban. A hatóságok, 
amelyek a magyarságtudatot oly sokáig politikai bűnbakként és
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szégyenfoltként kezelték, lassacskán kezdték elfogadni létét 
vagy szükségességét, noha a kérdést mindvégig megpróbálták 
ellenőrzésük alatt tartani. 1975-ös helsinki konferencián 
tartott beszédében Kádár határozottan helyeselt egy olyan 
politikai és kulturális nemzettudatot, amelyet pozitív tulaj
donságai jellemeznek.

A vezetés kettős problémával találta magát szemben: egyik 
részről a magyar értelmiség egyes részei felől, másrészt az 
elit oldaláról ugyanúgy erős nyomás nehezedett a vezetésre a 
nemzettudat pozitív értelmű feltámasztásának érdekében. 
Amikor a 70-es évek végén, illetve a 80-as évek elején a 
gazdasági helyzet romlani kezdett, a nacionalizmus, mint az 
erő és a törvényesség forrása, megfontolandó vonzerőre tett 
szert. Ezzel szemben egy kommunista vezetés számára, 
amely bevallottan annyira semleges volt az ügyben, mint 
amennyire a Kádár-féle vezetés volt, nehéz meggyőzően 
fellépni a nemzet hitelt érdemlő szószólójának szerepében.

A korlátok kitágítása

Ezzel a háttérrel szemben az értelmiségnek sikerült kitágí
tani azokat a korlátokat, amelyek a nyilvánosan megvitat
ható témákat szabályozták és egyre inkább képessé váltak 
arra, hogy az irodalom, a történelemtudomány és az egyéb 
beszámolók révén vitába szálljon Erdély múltjáért és jelené
ért. A hetvenes évek végéig a polemizálás nem volt általános 
a román és a magyar értelmiség között. Jobbára a dáko
román kontinuitás és az ahhoz hasonló álvitákkal voltak 
elfoglalva egy olyan helyzetben, amikor a kisebbség sorsának 
kérdését nem lehetett direkt módon megnevezni.

A dákó-román kontinuitási elmélet feletti vita a pótcselek
vés klasszikus példája volt. A magyarok növekvő aggodalmu
kat nyilvánították ki a Romániában élő magyarok jelenét és 
jövőjét illetően, és ebbéli meggyőződésükben otthon és külföl
dön egyaránt igyekeztek támogatást kieszközölni. A hivata
los vezetés, amely a politikai színtéren még mindig kontro
lálni igyekezett a nemzettudat kérdését, vonakodott sokkal 
többet megengedni, mint alkalmankénti „kilengéseket”, és 
ennek egyik legkevésbé veszélyes módjának a dákó-román 
kontinuitás kérdése tűnt.

Amint már korábban céloztunk rá, a dákó-román kontinui
tási elmélet azt állítja, hogy a rómaiak és a dákok valamikor 
a régmúlt időkben történt egyesülésének eredményeképpen 
Erdélyben létrehozták a román kultúrát, amely ott azóta is 
virágzik. Ezzel szemben a magyarok azt állítják, hogy mindez 
nem bizonyított, s hogy Erdély nagyrészt lakatlan volt, 
amikor a magyarok a területére léptek, s a román lakosság 
megjelenése csakis egy, a Balkán felöli későbbi népvándorlás 
eredményeként magyarázható. A valóság nyelvére lefordítva, 
a vita arról folyik, ki birtokolta elsőként Erdélyt. Ez a romá
nok számára azt szentesítené, hogy úgy kezeljék Erdélyt, 
ahogy azt jónak látják, ezzel szemben a magyarok számára a 
kisebbség jogainak követelését legitimálná.

Az 1970-es évek végén Magyarországon megjelent demok
ratikus ellenzék szintén elkötelezte magát arra, hogy fel 
vállalja a kisebbségi jogok általános kérdését és ezen belül a 
szomszéd országokban kisebbségben éló magyarok helyzeté
nek problémáját. Itt két lehetséges megközelítés kínálkozott: 
a hangsúly vagy az emberi jogokra és a kommunista rendszer 
demokratizálására kerülhet, ami megoldaná a nemzetiségi 
elnyomás felszámolását, vagy pedig a magyar nemzet azon 
jogára terelődhet a figyelem, hogy meghatározhassa hovatar
tozását, terveit és céljait. Ez utóbbi esetben automatikusan 
összekapcsolódnék az Erdélyben élő kisebbség sorsával. A 
gyakorlatban a két megközelítés bizonyos fokig átfedi egymást, 
de a különbség létezett és érezhetően jelen volt a problémák 
kifejezésének formáiban. A politika érzelmi tartalmát 
illetően nem volt kétséges, hogy a második megközelítés, 
mely szorosan összekapcsolódott a populista áramlattal, 
sokkal hatékonyabb volt.

A magyar hivatalos politika az 1970-es években kipróbált 
és meg is valósított egy bizonyos fajta nemzetközileg elfogad
ható locus standi álláspontot a kisebbséggel kapcsolatban. 
Ez a koncepció volt az 1977-ben Romániával kötött megálla
podás hátterében, amely rögzítette, hogy a Romániában élő 
magyar kisebbség és a magyarországi román kisebbség képe
zi a hidat a két ország között. Ceausescu minden bizonnyal 
csak valamilyen nyomás hatására volt hajlandó ezt elismer
ni, s á  román fél keveset tett, hogy valóban érvényt szerez
zen a megállapodásnak. A magyar kormány észrevette, hogy 
gyakorlatilag erőtlen volt, lévén hogy Ceausescu érzéketlen
nek bizonyult a morális meggyőzéssel szemben, és figyelmen 
kívül hagyta a nemzetközi közvéleményt. A magyarok 
kísérletei, hogy a kérdést a különböző helsinki konferenciák 
nyilvánossága elé vigyék, nem voltak túl sikeresek. Magyar- 
ország szinte semmi támogatást sem kapott.

Ezért az 1980-as években a magyar közvéleményt Erdély 
ügye mindvégig egyre jobban kínozta. Időről időre felsejlett a 
remény, hogy talán mégis lehet valamit tenni, de csak azért 
csillant fel, hogy azonnal össze is töljön, mivel a magyar 
kormány vagy nem volt képes, vagy nem is akart a kisebbség 
érdekében cselekedni. Mindezt súlyosbította az az eltorzult, 
manipulatív hivatalos tájékoztatáspolitika, amely a Kádár
uralom egyik legjellemzőbb vonása volt, amely növekvő 
bizonytalanságot és sikertelenségérzést eredményezett. 
Mindazonáltal Erdély kérdése idővel egyre nagyobb teret 
nyert a magyar politikában.

/

Asszimiláltunk egy ángliust
Hölgyeim és uraim — kezdeném szívem szerint a szellemi 
kikiáltást -  hölgyeim és uraim, ha hiszik, ha nem, akadt egy 
gazdag s nagy tudású angol úr, aki önként és szabad akarat
ból erdélyivé és magyarrá lett. Igaz, töredelmesen meg kell 
vallanom, ez nem éppen most történt. Gondolom, nagy 
kalamajkát okozna, ha gazdag és nagy tudású angol uraK 
mostanság csapatostul jelentkeznének, önként erdélyieknek 
és magyaroknak. Lenne ebből főfájás és csudálkozás nem
csak Angliában és Erdélyben, ugye?

Nyugalom, nyugalom, nem erről vagyon szó.
Nevezett angol úr közel másfél évszázada hatalmazott fel, 

hogy nevét most magyarosan ejtsem, Paget Jánosnak, ki 
erdélyi gazdává lett Aranyosgyéresen, azaz, mai nevén 
Cimpia Turziin, és eltemették vala a házsongárdi temető
ben...

Akármilyen romantikusra fognám, s akármilyen sok ízes 
tényt gyömöszölnék ebbe az irodalmi tudósításba, aligha 
tudnám mindazt elmagyarázni, ami Paget János uramat, 
Wesselényi Polixénia férjét akkor erre az elhatározásra 
vezette. Aki azonban igazán kíváncsi a történet indítékaira, 
valamicskét megtudhat nevezett angol és magyar úr Magyar- 
ország és Erdély című könyvéből, amelyet -  Maller Sándor 
bő válogatásában -  a Helikon Könyvkiadó (mintegy másfél 
századdal az első, és 17 esztendővel a legutóbbi angol kiadás 
után) a kezünkbe adott.

Igaz, e műből csak az első ösztönzőit sejthetjük meg John 
Paget választásának; ne képzeljük azonban, hogy e töprengő 
útirajz valamiféle megszépített és feldíszített képet nyújt 
Magyarországról és Erdélyről, a magyarokról s a velük 
együtt lakó más ajkúakról, nemzetiségűekről; Paget kritikus 
szemmel, éles tekintettel szerette meg a magyarságot. Egy
némely silányságunkról, fogyatékosságunkról keserűen ír, 
mosolytalanul -  de valamit meglátott bennünk, szorultsá
gunkban és sok bajunkban, amitől leküzdhetetlen vágya 
támadt, hogy ne csak mellénk, de közénk álljon.

Mondják, hogy az ánglius, aki negyvennyolcas forradal
munknak is hős katonája volt, aki a magyar forradalomért 
kockára tette életét és vagyonát, akiről Jósika és Jókai 
regényhőst mintázott, különösen a székelyeket szerette meg. 
Mindenesetre a következőket írta:

„A székelyek hegyvidéken élnek, tehát szegények, de 
mindjárt látszik, sokkal igyekvőbbek, mint a többi erdélyi... 
Mindabból, amit jellemükről hallottam, úgy tűnt, erősen 
emlékeztetnek a skótokra. Ugyanaz a büszkeség és szegény- 
ség, ugyanaz az iparkodás és vállalkozó kedv, s ha valaki 
megpróbálja rászedni őket, ők is éppolyan szívósan védik 
érdekeiket (...) Műveltségük messze meghaladja az átlagost, 
s politikai elveikhez is szilárdan ragaszkodnak. Akárcsak a 
skótok, a székelyek is meglepően magas szintre fejlesztették a 
közoktatást; alig van falu, amelynek ne lenne iskolája, s még 
a legszegényebbek közt is ritka, aki ne tudna írni-olvasni.”

Annyi rosszat hallunk magunkról -  nem árt olykor, önbecsü
lésünk és kitartásunk javára, egy-két jó szót is idézni idegen 
szájáról. Mert amikor e sorokat írta, Paget még jószerivel 
idegen volt. Most persze, amikor idézem, már kétségbe 
vonható a tárgyilagossága. Hiszen magyarrá lett. S rólunk 
sokan azt állítják, képtelenek vagyunk sorskérdésekben 
tárgyilagosan ítélkezni. Ezt foltehetőieg arról a kevés magyar
ról is állítják, aki angolból lett az.

Csakhogy Paget János angol úr tárgyilagosságból lett 
magyarrá. Mert ne feledjük: 1848 küszöbén sem volt 
könnyebb magyarnak lenni.

Van azonban, aki mindenkor a nehezebbet választja.
Még a magyarok között is.
Utóirat. „Ha igazán komolyan lehetne venni, hegy ki-ki 

nemzetileg az, aminek vallja magát” -  magyarázta hajdaná
ban egy kolozsvári újságíró-süvölvény, s arcán átcsillant a 
kuncogás -, „szép kis európai kavarodást okozna, ha mi egyszer 
c,sak bejelentenénk: bizony angoloknak valljuk magunkat. 
Ám lássuk, mit teszen a világ, ha itteni, déli, délkeleti csücs
kében egyszer csak kétmillió ánglius támad... Két, két és fél 
milliós angol kisebbség Romániában -  jó, mi?”

BODOR PÁL

John Paget sírja a házsongrádi temetőben
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O lvasóink levelei

Kérdőjeles hírek

Több olyan levelet kaptunk, amely pontosítja kérdőjeles híreinket, 
vagy újabb információkkal szolgál a romániai magyarságot ért jog
sértésekről. így sikerült több esetről pontos, részletes leírást szerezni. 
Ezeket továbbítottuk nemzetközi emberi jogi szervezeteknek.

„A marosvásárhelyi EMATEX-gyárban 
részlegenként kimutatást készítenek az 
ott dolgozók nemzetiségéről. Az összeírást 
végzők a részlegvezető bemondása alapján 
töltik ki az íveket, és csak abban az eset
ben fordulnak a dolgozóhoz, ha a nemzeti
ségi hovátartozása bizonytalan. Nem tudni, 
milyen célt szolgál ez az adatfelvétel...* 
(révi)

„Erdélyi körutamon megszálltam egy isme
rősömnél. Az illető könyvtáros. Keserűen 
nevetve mesélte, hogy utasítást kaptak: 
zárolniuk kell a bridzskönyveket, azok 
nem adhatók ki még olvasótermi haszná
latra sem. Szerinte az intézkedés mélyén 
az a megfontolás rejlik, hogy veszélyes 
lehet négy értelmes ember -  Túsz a bridzs 
az intellektus sportja -  rendszeres együtt- 
léte...* (szász)

„Tisztelt Erdélyi Tudósítások!

1989. június 16-a estétől 22-e reggelig 
Erdélyben, Kolozsvárott, illetve az egykori 
Szolnok-Doboka vármegyében jártam, és 
ott a következő»meg nem erősített« híreket 
hallottam.

A június 16-át, Nagy Imre és társainak 
temetését megelőző napokban a falvakban 
»idegen« biztonsági emberek jelentek meg, 
szaglásztak.

A falvakban megkettőzött őrséget állí
tottak fel (a milícia mellett civilekből, 
falubeli férfiakból álló zöld egyenruhás 
szervezet), fokozott figyelemmel ellenőriz
ték a faluban mozgó idegeneket. Több 
faluban a biztonsági szervek érdeklődtek, 
péntek-szombaton lesz-e istentisztelet. 
Közölték a lelkésszel, hogy péntek délelőttöt 
vasárnap estig nem harangozhat, nem 
tarthat istentiszteletet!

Bálványosváralján péntek délelőtt h ívat
ták mind a katolikus, mind a református 
templom harangozóját. Rájuk ripakodtak, 
hogy miért nem hozták magukkal a 
templom kulcsát. A katolikus harangozót 
csak késő délután engedték szabadon. 
Harangozni egyik nap sem lehetett, és az 
istentiszteletet is betiltották. Ugyanitt 
pénteken egész nap elvették az áramot — a 
helybeliek szerint azért, hogy ne nézhessék 
a magyar tv-t.

Válaszúti forrásom szerint nem minde
nütt tiltották be a harangozást és az isten
tiszteletet, ez a helyi hatóságtól vagy a 
lelkész hatalomhoz való viszonyától is 
függött. A helybeliek szerint nagyon 
veszélyes az, hogy most be tudták tiltani a 
harangozást és az istentiszteletet, mert 
ilyen eddig nem fordult elő, és félő, hogy e 
»sikeres kezdet« után gyakrabban élnek e 
tiltással a hatóságok.

Ugyanezt tapasztaltam Magyarborzá- 
son, Somkeréken.

Több községben is a telkemre kötötték, 
tegyek valamit azért, hogy a magyar tv-t 
fogni lehessen e szórvány területeken is. 
Szerintük itt sokkal fontosabb ez, mint a 
Székelyföldön, ahol a magyarság viszony
lag tömbben él. Kérem Önöket, adjanak 
nyilvánosságot ennek a kérésnek...' (ágó)

Nem is olyan régen történt, hogy Székely
udvarhelyből Odorheiul Secuiesc lett a 
magyar nyelvű romániai sajtóban, most 
pedig újabo merényletet követtek el az ősi 
városka neve ellen, ez év tavaszától már 
csak Odorheiu; Odorheiu, hogy a helység
név még román nyelven se utalhasson a 
székelyekre, akik itt éltek, élnek -  s akik
nek élete egyre nehezebb. Az iskola végzős 
növendékeinek tablóját pedig egyik napról 
a másikra el kellett tüntetni. Bukarestben 
nyomatott ballagási kártyájukat be kellett 
zárni, mert azokon még Secuiesc volt 
Odorheiu...

Csík István

Tisztelt szerkesztőség!

Egy -  a júliusi számban megjelent -  „kérdő
jeles hírhez” volna hozzátennivalóm. 
Ferenczes István nem sepsiszentgyörgyi, 
hanem Csíkszeredái költő, a Falvak Dolgo
zó Népének Hargita megyei tudósítója. 
Kálváriája 1988 közepén kezdődött. Ekkor 
az MNK bukaresti nagykövetségének 
egyik dolgozója egy autónyi könyvet vitt a 
Hargita és Kovászna megyei íróknak 
Securitate követte a követség alkalmazott
ját. Ferenczes Istvánt és Bányász Lászlót 
októberben háromszor hallgatták ki ez ügy
ben, a hangnem nagyon durva volt. Egyik 
társukat letartóztatták, lakásán házkuta
tást tartottak, de a könyvek nem kerültek 
elő.

A kihallgatok kérdései: ismerik-e a kül
földiekkel való kapcsolattartásra vonatko
zó törvényeket, kikkel találkoztak, milyen 
ügyben, régebben is találkoztak-e, miért 
gyűltek össze magánlakásban?

A kérdésekből kikövetkeztethető, hogy 
egy „magyar ügyet” akarnak konstruálni 
(összeesküvés stb.).

A kihallgatás minden hónapban meg
ismétlődött. 1989. március 8-án Bányászt 
és Ferenczest újra behívatták a Securi ta
téra, ahol nyilatkozatot akartak aláíratni 
velük, miszerint elismerik, hogy az MNK 
diplomatájától felforgató, ellenséges anya
gokat vettek ót. Közben a könyveket meg
találták és elkobozták. Másnap éjjel mind
kettőjüket Bukarestbe szállították. A 
pályaudvaron a Securitate autója várta és 
a Securitate egyik központjába szállította 
őket. Négy és léi óráig egymástól elkülö
nítve tartották őket, maja elkezdődtek a 
kihallgatások. Fizikai erőszak nem történt! 
A kérdések ugyanazok voltak, mint fent. 
Lányi Szabolcsnál is érdeklődtek, később 
szembesítették őket. Végül a kényszer 
hatására a következő nyilatkozatot írták 
alá: „Elismerem, hogy az MNK diplomatá
jától magyar nyelvű sajtótermékeket és 
irodalmi alkotásokat kaptam.” (Az idézet 
nem szó szerinti.) Többre nem voltak 
hajlandók.

Lányi Szabolcs szentimrei nyaralójában 
házkutatást tartottak, könyveket, újságo
kat koboztak el. -  (névtelen utazó) -
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Tisztelt Erdélyi Tudósítások!

Július közepén erdélyi útra készülve hallot
tam a tragikus hírt, hogy Balónbónyán 
meggyilkoltak egy ártatlan embert. Mivel 
utam arrafelé vezetett, gondoltam, utána
járok az eseményeknek. Csíkszentdomoko- 
son Tamás János egyik közeli hozzátarto
zójával beszéltem -  nevét nem írom le, 
hogy ne okozzak újabb gondokat neki. O 
mesélte el az alábbi történetet, ő adta a 
fényképet is.

-  domokosi -

1989. május 25-én, csütörtökön, Cristian 
Pardas, a balánbányai (Bálán) rendőrőrs 
vezetője, beosztottjával együtt egész nap 
ittak a helyi cukrászda főnökével.

Dél körül elindultak Tamás János csík- 
szentdomokosi születésű magyar magán
fuvaros lakása felé azzal a szándékkal, 
hogy házkutatást tartanak nála. A gyanú 
alapja: Tamás János nagyobbik gyereke 
első áldozásra készül; valószínű hogy 
édesapja erre az alkalomra megpróbál 
borjúhúst szerezni. (A boriúlevágást a 
román törvények szigorúan tiltják.)

A lakásban csak a nyolc hónapos és a 
hétéves gyerek tartózkodott. A rendőrök 
mindent felforgattak, de húst nem talál
tak. Ekkor hazaérkezett Tamás János a 
feleségével. A rendőrök a férfit bekísérték

a rendőrőrsre. Ez 19 óra 10 perckor történt. 
Fél nyolckor Tamás János halott volt. Az 
orvos a máj leszakadását és gerinctörést 
állapított meg. A csukló teljesen szét volt 
roncsolódva, feltehető, hogy a falhoz bilin
cselve verték.

A rendőrség megpróbált mentő körülmé
nyeket keresni, felhívták az orvosi rende
lőt, hátha sikerül valamilyen korábbi 
betegségre utaló jelet találni. De Tamás 
Jánosnak még kórlapja sem volt, mivel 
soha nem volt beteg.

1989. május 29-én temették a csíkszent- 
domokosi temetőben. A gyászszertartáson 
több civil ruhás rendőr vett részt, hogy 
bármiféle engedetlenséget csírájában 
elfojtsanak.

Tamás János felesége félelmében feladta 
a balánbányai lakást, és más faluba költö
zött. A megfélemlített család nem mert 
eljárást indítani a rendőrség ellen. Cristian 
Pardas ma is a helyén van, beosztottját 
leszerelték.

A román törvények szerint a megyei, 
tehát a Csíkszeredái főügyésznek hivatali 
kötelessége lenne pert indítani a rendőrség 
ellen, kártérítést követelni az árváknak. 
Ez a gyilkosság óta eltelt másfél hónap 
alatt nem történt meg. Úgy tűnik, az ügyet 
vádemelés hiányában lezárták.

Tamás János március 28-án töltötte 43. 
életévét.
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Valószínűleg a „magyar ügy” kipattanása 
előtt jelent meg Ferenczes István verses
kötete „Megöszülsz, mint a fenyvesek” 
cjmmel, amelyhez a fülszöveget Cs. Gyimesi 
Éva írta: „Rangos költőnk új kötete jobbá
ra szerelmes verseket tartalmaz, ... Min
denekelőtt az utóbi időben kialakított 
»magánmitológia« teremti meg a sajátos 
összefüggésrendszert, az egyéni univerzum 
zártságát, óm ez nem jelent beszűkülést: 
alkalmas arra, hogy kifejezzen egy olyan 
általánosabb életérzést, mely a századvégi 
ember értékek utáni vágyából származik.

Ebből a kötetből idézzük az egyik leg
szebb szerelmes verset.

Mikor a kedves beteg lett

mikor a kedves az utolsó
magyar nyelv órát tartotta
mint éjjeli lepkék ütődtek a falnak
kiröppentek az osztályból az igék
melléknevek fokozódtak le a sárga földig
magánhangzók nélkül maradtak a jlzk állítmányok
tulajdon főhevek indultak el
leszegényedetten a külvárosok
Oxyhuatwandza sikátorai felé
kisiklott Orient-expressként
bővített mondatok égtek a fekete táblán
szanálásra ítélt házak lettek a Petőfi-versek
a számnevek leszázalékoltán akárcsak a kedves
téli kabátban dideregtek
mert közeledett ideje a kicsengetésnek
lófarkas kislánykák csikófrizurás fiúk
rohantak a katedrához
krizantém és szegfő csokrok
borították a barna asztalt
a VI. osztályos olvasókönyv fölött a virágok
mintha behantolt síron már hervadoztak
ugy-e hogy meg fog gyógyulni a tanárnő
ugy-e hogy mindez csupán ideiglenes
kérdezték kipirult szomorú arccal
fényes szemekkel bevallották aztán
hogy ők mindannyian magyar nyelv
tanárok akarnak lenni
mert olyan szép volt ezen az utolsó
magyar nyelv órán a tanárnő

„Július elején jártam Erdélyben. Örömmel 
közölhetem, hogy az első szám után a 
másodikat is ei tudtam juttatni ismerő
seimhez. (Csak zárójelben jegyzem meg, 
hogy az első szómon még össze is vesztek, 
hogy kit illessen meg.) Most, hogy meg
látták a második szám híreit, ők is szolgál
tattak közlésre híreket:

1. A Hargita megyében tavasszal járt 
tanügyi felügyelő csoport tovább fokozta a 
román nyelvű oktatás erőszakolását. Pél
dául az udvarhelyi Petru Groza líceumban 
részt vettek egy -  a tanterv szerint is 
magyar nyelven zajló -  földrajzórán, és 
felszólították' a tanárt, hogy oktasson 
románul.

2. Június utolsó felében egy Nodis nevű 
milicista Székelyudvarhelyen a kocsma
asztalon alvó részeget úgy ütötte nyakcsi
golyán a gumibottal, hogy a szerencsétlen 
ember a helyszínen meghalt. A rendőr 
azóta is egyenruhában, büntetlenül jár a 
városban...” (kim)

Kérjük azokat, akik közelebbit tudnak e 
két esetről, küldjék el nekünk a meggyil
kolt ember nevét, életkorát, az eset pontos 
időpontját, a temetés körülményeit, illetve 
a Petru Groza líceumban járt küldöttség 
összetételét, vezetőjének nevét, és ha 
hasonló incidens előfordult még, a pontos 
adatokat. (Milyen tantárgy, hány óra, 
mikor, esetleg a tanár neve.) Jó lenne 
ismerni a „vizsgálóbizottság” végkövet
keztetését, intézkedéseit is.
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Használati utasítás

Sajnos, akit menekült sorsa Magyarországra vetett, lakás
kérdésének szinte teljes kilátástalansága láttán esik legelőször 
gondolkodóba: menjek vagy maradjak. Akik ez utóbbi mellett 
döntöttek, azok a felmérések tanúsága szerint egykori körül
ményeikhez képest, legalábbis átmenetileg, jóval szerényebb 
lehetőségekkel rendelkeznek. Ez elsősorban az egy-két ember
öltő óta velünk élő hiánynak, alapvetően a bérekből nem 
fedezhető lakásáraknak köszönhető. Mindezt csak részlegesen 
enyhíti az állami vagy a munkáltatói támogatás. Erre példa 
a mintegy 25 millió forintnyi lakásszerzéshez, illetőleg átme
netileg szállást biztosító vállalatok kiadásaihoz való hozzá
járulás a menekültek és az áttelepülők társadalmi beillesz
kedését részben finanszírozó Letelepedési Alapból. Kevésbé 
számszerűsíthető a segítségnyújtásnak az a formája, amikor 
a helyi tanács bérlakást utal ki, illetőleg szolgálati lakást 
biztosítanak. Ezekre eddig több mint 800 esetben került sor.

Szállás -átmenetileg

A fővárosban és néhány vidéki városban a tanács, illetőleg az 
egyház átmenetileg szállásokat létesített, hiszen a határt 
frissen átlépett menekülőknek, vagy éppen valódi befogadó 
szándékú személy, illetőleg rokonok, ismerősök hiányában ez 
az egyetlen fedél a rászorulók feje felett. Remélhetőleg minél 
előbb megnyitják a menekülteket befogadó állomások kapuit, 
ahol az átmeneti szállásoknál kényelmesebb és ellenőrizhetőbb 
körülmények között élhetnek a menekültek, valamint tájé
kozódhatnak honi lehetőségeinkről. Az előkészítésért felelős 
minisztérium szerint nyár végén már működni kezdhet a 
hajdúszoboszlói állomás, és ősszel talán a másik kettő. Ezek 
legalább a hatósági eljárás tartamára, szükség esetén pedig 
azt követően is otthont adnak.

Milyen a fia- és az albérlet?

Kezdjük ez utóbbival, mivel itt a  kiszolgáltatottság erősen 
közelít az átmeneti szálláson tapasztaltakhoz. Amennyiben 
sikerül albérletet szerezni, meg kell állapodni a  főbérlővel, 
hogy milyen helyiségek használatára szerződünk -  határozott 
vagy határozatlan időre a felmondásnak vannake sajátos 
feltételei, a bért hogyan kell fizetni. Jótanócs, hogy a felmondás 
írásban érvényes és legalább 15 napos határidőre szól, továbbá 
a főbérlőnek alá kell írnia az albérlő ideiglenes vagy állandó 
lakcímbejelentési lapját, s hogy az albérleti díjakat ma még 
jogszabály limitálja. (Ennek túllépésekor visszaperelhető a 
főbérlőtől a mára uzsorás szintre növekedett bér egy része.) 
Célszerű a bért postán keresztül feladni, a  bizonylat így meg
marad és bizonyítható. A munkáltató által biztosított munkás- 
szálláson a lakcímbejelentő-lapot a gondnokságon kell aláíratni. 
Fontos dolog, hogy a szállás házirendjét pontosan meg
ismerje az ott lakó, mert ennek súlyos megsértése a leggya
koribb oka -  a munkaviszony megszűnésén túl — a távozásra 
való felszólításnak.

Az önálló föbérlet esélye viszonylag csekély, akárcsak a 
bizalmi válság miatt az eltartási szerződés létrejöttének. Az 
előbbire lehet példa, ha a helyi tanács lakásosztálya szükség- 
lakást utal ki, ám csak kivételesen, határozott időre, súlyos 
szociális indokok alapján. Szerencsésebb az, akinek szolgálati 
lakást sikerül szereznie munkáltatóján keresztül. Ez termé
szetesen szorosan kötődik a munkaviszonyhoz, s erre főként 
vidéken, orvosok, pedagógusok, gyógyszerészek stb. számára 
kínálkozik megfelelő és olcsó megoldás. Szintén kedvező a 
helyzete annak, akinek vállalata dolgozói részére lakást 
bérel például az IBUSZ-tól, s ott kap elhelyezést a munka- 
vállaló menekült.

Mivel a fenti lakásoknak is igen magas a bérleti díja, a 
helyi tanács indokolt esetben, kérelem alapján részben vagy 
egészben átvállalhatja a menekült szállásdíjának vagy lak
bérének fizetését. A kérelmet a vállalat teijeszti elő, illetőleg 
a menekült, helyzetére tekintettel segélyben részesíthető — s 
ezek költségeit a már említett Letelepedési Alap állja. Végül 
néhány szót az eltartási szerződésről. Ennek érvényességéhez 
szükség van a lakás fekvése szerinti tanács (igazgatási osztá
lyának) jóváhagyására, s ennek megadásához a hatóság ala
pos környezettanulmányt végez, tájékozódva az eltartó jogi 
és anyagi helyzetéről.

Vásároljunk ingatlant?!

Országszerte számos elhagyott ház -  gyakran kerttel, gazda
sági épületekkel -  vár arra, hogy lassú pusztulását az ismé
telt használatba vétel váltsa fel. Ennek feltétele nem csupán 
a falusi, esetleg kisvárosi élet, de az esetleges ingázás vagy 
éppen a mezőgazdasági elfoglaltság vállalása is, nem is szólva a 
felújításhoz szükséges pénz előteremtéséről. A Letelepedési 
Alapból nyújtható támogatás szerény összegei elsősorban 
ehhez teremtenek anyagi alapot. Ennek nagysága a tanácsok 
tájékoztatása szerint eddig legkevesebb 100, legfeljebb, 
kivételesen, többgyermekesek részére 400 ezer forint volt. A 
tanácsi támogatásra irányuló kérelmet csak akkor bírálja el 
érdemben a helyi tanács végrehajtó bizottsága, ha a kérel
mező letelepedését előkészítő vagy letelepedési engedéllyel 
rendelkezik, valamint csatolja a Pénzintézeti Központ enge
délyét. Ez utóbbi Bp. IX., Szamuely u. 38. sz. III/301. alatt 
szerezhető be, az ígéretek szerint a vásárlási szerződés be
érkezésétől számított 10 napon belül. A tanácsi támogatás 
részben vissza nem térítendő, részben kamatmentesen vissza
térítendő kölcsönből áll, melynek visszafizetésére körülbelül 
5-15 év áll rendelkezésre.

Az ingatlanvásárláshoz természetesen a lakás- és a telek- 
vásárlás is hozzátartozik. A lakások viszonylag magas kom-

Erdély Művészetéért Alapítvány
Részlet Hajdú Demeter Dénesnek az „Erdélyi Csillagok’’ c. vándor- 
kiállítás budapesti és kecskeméti megnyitóján elhangzott beszédéből.

„...Széthullottságunk súlyos lelki sérülést okozott a nemzet 
életében. Bizonytalanná váltunk önbecsülésünkben, elhanya
goltuk közös múltunk, kulturális hagyományaink ápolását. 
Az átélt nemzeti tragédiák következménye megoldatlanul 
van jelen közéletünkben. Évtizedek óta háttérbe szorult a 
nemzetnevelés olyan döntő fontosságú feladata, amely nélkül 
nincs egészséges alkotó közösség. Hét évtizede keressük a 
megnyugvást, a mindenki számára egyaránt kielégítő meg
békélést, a gyógyírt: jó viszont a térség népeivel. Az eredmény 
nagyon kevés. Pedig megtanultuk, az ifjabb nemzedék már 
génjeiben örökölte: sérelemre nem sértés a megfelelő válasz. 
Szívesebben nyújtanánk kezünket mindazok felé, akik 
elfogadnák a méltányos kiegyezést, a győzőnek kijáró -  de 
tartós megnyugvást nem nyújtó -  diktátum helyett. Ennek a 
méltányos kiegyezésnek a reményében, a nemzet józanul 
gondolkodó többsége, évtizedeken keresztül következetesen 
elutasított minden olyan indulatot, mely esetleg irredentiz
musnak vélhető. Mégis — úgy érezzük -  kezünket érintetlenül, 
viszonzás nélkül tartjuk a légüres térben. A túlbuzgó, 
sztálinista szolgaleik őség ennél mindenkor messzebbre ment 
el Időnként még az őszinte, tiszta nemzeti érzést -  melyre 
minden nemzetnek szüksége van a fennmaradáshoz -, az egy 
nyelvet beszélők természetes szolidaritásának szükségét is 
tagadta, sőt, némelykor hevesen tiltotta is. Szétfejteni szán
dékozott a közös múlt és azonos kultúra évszázadok során 
egybesodrott szálait. Miközben felelős, de mellőzött 
értelmiségünk legjobbjai, élükön Illyés Gyulával -  ha szóhoz 
juthattak -, határozottan megmondták: az elhibázott nagy
hatalmi döntés nem jelenti, hagy több millió magyar ajkán  
szűnjön meg a magyar szó, veszítsék el hagyományos 
műveltségüket, európai magatartásukat. Az új állampolgár
ság nem változtathatja meg a nemzetiséget. Az marad, 
annak maradnia kell — határoktól függetlenül...“

*  *  *

Az Alapítvány legközelebb szeptember 9-én Münsterben 
mutatkozik be erdélyi magyar és szász képzőművészek mun
káival. Az Erdélyi Csillagok vándorkiállítás pedig Kőszegen 
nyit szeptember 16-án.

fortfokozata és a  nagyvárosi árak, míg az üres telek meg
szerzését szükségképpen követő építkezés hatalmas összegei 
miatt -  komoly hitelek felvételére van szükség.

Még néhány engedélyről

kell azonban szólni a  hitelfelvételt megelőzően.
Mivel Budapesten az ingatlanszerzéshez 5 évi állandó itt- 

lakás, illetőleg fővárosi munkaviszony szükséges, ennek 
hiányában arra csak a  Fővárosi Tanács elnökének felmen
tése alapján kerülhet sor.

Nem csupán a  vásárláshoz, de az ajándékozás útján való 
ingatlanszerzéshez is be kell szerezni, a szerződés benyújtását 
követően, a Pénzintézeti Központ engedélyét.

Végül, ha a menekült lakáscélú kölcsöntámogatást kíván 
igénybe venni (kivéve a  tanácsi támogatást), úgy ehhez is a 
Pénzügyminisztérium nevében eljáró Pénzintézeti Központ 
engedélyére van szükség, ezt általában az ingatlanvásárlási 
engedéllyel együtt lehet kérvényezni.

Hitelekről hitelesen

A már említett tanácsi helyi támogatáson túl lehetősége 
nyílik a menekültnek is arra, miként a magyar állampolgá
roknak, hogy munkáltatói kölcsönt, szociálpolitikai kedvez
ményt, továbbá hiteltörlesztési támogatást, illetőleg építési, 
lakásvásárlási hitelt vegyen igénybe. Mindennek feltétele, 
hogy letelepedést előkészítő 2 éves tartózkodási vagy letele
pedési engedéllyel rendelkezzen, s állítson kezest a hitel- 
felvételkor. Erre ismerősök, rokonok hiányában a helyi taná
csot kell felkérni.

A munkáltatói támogatás feltételei vállalatonként eltérnek, 
csupán annyi a közös bennük, hogy igen kemény kötbérekkel 
sújtják a szerződést felbontó, illetve megszegő dolgozót, pél
dául a kikötött 5-10 éves „szegódéses idő” letelte előtti mun
kahelyváltoztatás miatt. A másik jellemző, hogy kamatmen
tes, csupán kezelési költséget felszámító kölcsönről van szó a 
szerződésben.

Ami a szociálpolitikai kedvezményt illeti, ha a gyermekkel 
érkezett menekült tanács által értékesített házat vásárol, 
illetőleg építkezni kíván már megszerzett telkén, úgy az 
eltartottak létszámára tekintettel kérheti ezt a lakóhely sze
rinti OTP fióknál. Ennek -  mintegy 50—450 ezer Ft közötti -  
összegét levonják a felvett kölcsönből, s így ennyivel keveseb
bet kell visszafizetni. Mivel a támogatás a gyerekek számá
hoz kötődik, a még odaát maradt kiskorú gyermekről írásban 
kell nyilatkozni, s ha 2-3 éven belül nem érkezik meg, úgy a 
rá eső támogatóst vissza kell fizetni. A hiteltörlesztési tómo-
Í'atásban azok a saját maguk építkezők, illetőleg szervezett 
akásértékesítésben résztvevő vidékiek részesülhetnek, akik

nek a felvett hitelek havi törlesztórészleteinek fizetése szinte 
kimerítené a családi kasszát. Ennek enyhítésére szintén az 
OTP fióknál történő megállapodás alapján kerülhet sor, oly
módon, hogy kezdetben a legmagasabbnak érzett törlesztés
hez járul hozzá a pénzintézet, s a kedvezmény idővel egyre 
csökken, ahogy a család anyagi helyzete stabilizálódik.

Végül az építési kölcsönről. Mivel ennek kamatai már túl
haladták a 20 százalékot, s ez a jövőben várhatóan növe
kedni fog -  csak végső esetben lesz megoldás a menekült, 
illetőleg áttelepült számára az építkezés. Jómagam csak 
egyetlen előnyéről szólhatok, nevezetesen, hogy összege -  a 
kamatterhek mellett -  korlátlan, feltéve, hogy a felvevőnek 
van jelzáloggal terhelhető vagyona. Talán a vállalkozó kedv 
és a kaláka többet segítene?

MÁRTON ÁRON TÁRSASÁG

1988. december 3-án az Üllői úti Örökimádás templom Szent 
István termében megalakult a Márton Áron néhai gyulafehér
vári püspök nevét viselő Társaság. Tagjai — az elfogadott 
alapszabály értelmében —„olyan Krisztus-hívó, világi státusú 
állampolgárok, akik a társadalomban és a közéletben a 
magyar népet a Szentírás, egyházuk szociális tanítása és a 
zsidó-görög indíttatású keresztény bölcselet alapján, a más 
világnézetűek iránti nyitottsággal, a névadó szellemében 
kívánják szolgálni. Márton Áron életét és munkáját eszmény
képnek tekintik, aki maradéktalanul eleget tett egyháza és 
népe iránti kötelezettségének. Mindenlu iránt nyitott és 
toleráns volt; elítélte az emberi jogok megsértését és segítette az 
üldözötteket; a magyar nép érdekében a más válási Közössé
gek vezetőivel és a nem istenhívőkkel is mindig kész volt az 
együttműködésre.” Kiállt az együtt élő nemzetiségiek jogai 
mellett: nem a románok ellen, hanem őértük is, nemcsak a 
magyarságért, hanem a többi nemzetiségért is, de természe
tesen magyar identitástudattal szólt és cselekedett.

Márton Áron a többi felekezet papjai és hívei számára is 
erőt adó példává vált. Annak példájává, hogy kétszeresen 
hátrányos helyzetben is teljesítheti egy püspök állapotbeli 
kötelességét, ha lelkiismerete szavát követi, körültekintően 
és távlataiban is helyesen méri fel helyzetét, és mindig meg
teszi azt, amit hite és magyarsága megkövetel.
. Ismerve a körülményeket, nem nehéz megértem, hogy Márton 
Áron példája a hatalom számára nem volt kívánatos. Ma 
azonban, amikor a társadalom egyre szélesebb rétegei ismerik 
el az egyházak nemzetfenntartó szerepét, s a hivatalos 
vezetés is felelősséggel vállalja a határainkon kívül élő 
magyarságot, érthető módon egyre inkább előtérbe került 
személye és éjetműve.

A Márton Áron Társaság, alapszabálya szerint -  a hazánk 
alkotmányában, az ENSZ alapokmányban, a helsinki záró- 
dokumentumban és más nemzetközi megállapodásokban 
foglalt elvek alapján -  szolgálja az egyes egyházak teljes 
autonómiájának érvényesítését és szabad működését, vala
mint az állampolgárok emberi jogainak, különösen a lelki- 
ismereti és vallásszabadságnak intézményes biztosítását és 
megvalósulását az állami és társadalmi közéletben. A Társa
ság közösségi keretet, önműveló műhelyt kíván nyújtani 
azoknak az állampolgároknak, akiknek közéleti szerepét, 
valamint állásfoglalását döntően meghatározza istenhitük és 
ebből eredő világnézetük. Tagjainak ezért lehetőséget kíván 
biztosítani arra, hogy felkészüljenek közéleti tevékenységre, 
és ösztönzést adni a közösség javára történő munkára. A 
Társaság figyelemmel kíséri a magyar közélet jelenségeit, 
azokkal Kapcsolatban állást foglal, és megoldásukra javasla
tot tesz.

BÁN TAMÁS

APRÓK
Újszülöttem - csecsemőm ellátására keresek erdélyi gyermekápoló
nőket. Két fiatal takarítónőt is jó bérezéssel felveszünk. Lakás, koszt 
biztosított. Cím: Dr. Streitman Károly, 1036 Budapest, Korvin Ottó 
u. 45., tel.: 683-310, este.

A Református Egyház következő gyülekezeteiben működik az 
Erdélyi Menekültek Segélyszolgálata:

BUDAPEST

DEBRECEN:

MISKOLC:

GYULA:
SZEGED:
ROZSÁLY:
PÉCS:
KECSKEMÉT:

1151 Alagi tér 13. Naponta 11-18 óra között 
Zsinati Iroda: 1146 Szabó J. U. 16.1. em. 
fogadóóra hétfőtől csütörtökig: 8-16 óra között 
Kistemplom, Révész tér 2. 
fogadóóra hétfőtől szerdáig: 9-12 óra között 
csütörtökön: 12-16 óra között 
pénteken: 9-12 óra között 
Belvárosi templom, Kossuth u. 17. 
fogadóóra: hétfőtől csütörtökig: 8-14 óra között 
pénteken: 8-15 óra között 
Petőfi tér 4.
Gyapjas P. u. 6-8. 
a lelkészt hivatalnál 
Szabadság útja 35.

Szabadság té l'7.

Az Erdélyi Magyarok Egyesülete telcfonszáma megváltozott. Az új 
szám 175-928, hívható csütörtökön 18-21 óra között.

•

Erdélyi menekültek (nemcsak magyarok) számára ősztől-tavaszig 
Budapest környéki gyalogtúrákat szervezünk.
Jelentkezni, érdeklődni a következő címen lehet:
Erdélyi Tudósítások -  „Hegy-víz” jelige 
1399 Budapest, Pf. 260.

Megrendelőlap
M egrendelem  az <éuá/yi című havilap
1989-es szám a it...........  példányban.

□  minden szám ot
□  az ezután m egjelenő szám okat

Egy szám ára 18 Ft + 8 Ft postázási költség.

N é v :........................................................................................

C ím :............... ........................................................................

A megfelelő összeget kérjük „rózsaszín” postautalvá
nyon a kiadó cím ére feladni:
Erdélyi Tudósítások, 1399 Budapest, P f. 260.
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Obsesia de a-1 vedea
Am o diploma de inginer constructor pi sînt în vîrstâ 
de 32 de ani. Trâiesc în prezent la Budapesta, avînd 
statutul de réfugiât. Lucrez la un spital.
Sînt román. M-am nascut în Moldova. Dupa 
terminarea facultâfii am lucrat pe mai mult pan ti ere 
din tara, printre care Céntrala atomo-energeticâ din 
Cernavodâ pi la Palatul Republicii din Bucurepti. La 
Cernavodâ am fost detapat timp de pase luni. 
Aceastâ céntrala cu cinci blocuri este construits eu 
ajutor canadian pi initial trebuia sa fíe gata în opt 
ani. Lucradle la Cernavoda au început în anul 1978, 
deci, în prezent se înregistreaza o întîrziere de treri 
ani! Ça nici macar probele nu au început. Cauzele 
acestei întîrzieri sînt de ordin omenesc, deoarece nu 
se poate pretinde de la muncitori, care locuiesc în 
baraci sau fac naveta cu un tren de maria de la 30 de 
km pi au o alimentare care nu depapepte niciodatâ 
3000 de calorii pe zi -  sa execute lucran la nivelul 
unor tehnici moderne. De exemplu, zece ingineri, 
printre care pi eu, am stat în trei camere, eu un 
singur dup pi o bucatarie. $i acesta era un favor din 
partea conducerii. Este évident câ în asemenea 
condifli nu se poate realiza construirea unei 
platforme industriale, considérate cea mai 
complexa din România.
La început a existât asistenta tehnica pi forta de 
munca canadiana, dar treptat s-a renuntat la 
acestea, încît pînâ la sfîrpt a ramas un numar redus 
de specialipti din Canada. De exemplu, în constructii 
aveam un singur canadian pentru flecare bloc. El 
verifica totul pîna la cele mai mici detalii pi répéta 
întruna: nu a# respectât nórmele, reface#! $i se 
demola, se démonta, pi se recladea pi se remonta. 
Pe atunci, la Cernavoda lucrau în jur de 25 000 de 
oameni, detapa#, concentra# pi localnici. Aproape 
40% erau concentra# pe o perioadâ de pase luni, pi 
daca cineva s-a rem arcat în munca, drept 
recompensa, concentrarea lui putea fie prelungitâ 
pîna la un an. Am întîlnit pi concentra# în vîrsta de 
55 de ani! Cei concentra# traiau în regim de armata, 
nu aveau voie sa iasâ în orap nümai eu bilet de voie, 
circulau în coloanâ pi în plus nu primeau bani ca 
civil#. Locuiau în lagâre, nu primeau ziare, car#, 
nimic. Aveau un regim de pupcâriapi. Din cauza 
acestor condi#i accidéntele de munca erau freevente. 
In pase luni cît am stat la Cernavodâ, pi-au pierdut 
viafa 30 de oameni în accidente de munca... 
Muncitorii concentra# aveau ca superiori, ofiteri 
activi de armatâ care râspundeau pentru ca oamenii 
sa nu fugâ, sa nu bea, sa lucreze disciplinât. Eu, în 
calitate de inginer, nu puteam sa ma adresez direct 
muncitorilor, numai prin ofiferul lor. Ii dâdeam, 
deci ofiterului indica#ile, „ordinele” pe care el nu le 
înfelegea prea bine, din cauza lipsei cunoptintelor 
tehnice, prin urmare concentrât# care erau 
specialipti în meseria lor, îl pâcâleau foarte upor. 
Astfel pot afirma, câ un numar de 10 000 de oameni 
au lucrat pe pantier fârâ controlul unor specialipti, 
prin urmare, nici nu fâceau mare treabâ.
O altâ cauza a repetatelor accidente a fost regimul de 
alim enta#e. M uncitorii, ca pretutindeni în 
construc#i, au lucrat cîte 12 ore pe zi. Pentru aceste 
munci dificile, adesea la înâl#mi mari, ar fi fost 
necesare cel pu#n 5000 de calorii pe zi. Insâ prînzul 
care ne era servit nu avea nici 3000. Noi, inginer# 
care nu fâceam eforturi fïzice deosebite, dupâ 
jumâtate de orâ de la prînz ne era foame. Iar eu, care 
râspundeam de sânâtatea subalternilor mei, nu 
aveam curajul sâ-1 întreb pe muncitor de ce coboarâ 
de pe schelâ sau de ce nu face treabâ pe care i-am dat- 
o înainte. Ce ap fi putut sâ-i spun, daeâ omului îi era 
foame, câci putea foarte bine sâ ameteascâ pi sâ cadâ. 
Imi amintesc câ înainte de 23 august, eu vreo douâ 
sâptâmîni s-a aflat, câ va veni în vizitâ prepedintele 
Ceaupescu. Din acel moment toatâ lumea a întrerupt 
orice fel de activitate productivâ pi a trecut la 
curâjenie. 25 000 de oameni mâturau, vopseau pi 
vâruiau. Numai circula nici o mapinâ în afarâ de 
stropitori. Iar cînd se apropia ziua vizitei to# oamenii 
au fost îndrepta# spre arterele principale unde se 
bânuia ca „tovarâpul” va trece. Mai aies spre 
unitâjile 1 si 2 care ar fi trebuit sâ producá deja de doi 
ani. S-au strîns tóate utilajele, schelele, racordurile,

macaralele !ntr-un singur loe. La sala de mapini 2 
au fost depozitate printre áltetele o mié de elemente de 
schela care urmau sá fie móntate de noi. A venit unul 
dintre directori pi a dat ordin ca acete materiale sa 
disparé. Am inceput sá íncárcam elementele acestea 
pe mapini ca sa le ducem undeva. Peste douá ore 
directorul s-a intors pi cind a vazut ce facem, ne-a 
ordonat ca elementele sa dispara imediat, ceea ce 
insemna sa fie ingropate cu buldozere, iar pamintul 
sa fie netezit deasupra. Intr-o ora a disparut tot! lar 
noua ni se rupea sufletul ca am bagat sub pamint tone 
de ofel pi fier. Motivul acestui ordin al directorului 
era teama ca „tovarapul” sá nu cumva sá vadá cá se 
mai lucreazá acolo, ci totul sá fie terminat, cum se 
an un fase pe hirtie.
Sau o alta nástrupnicie. Pe arterele principale 
trebuiau móntate panouri de jur imprejur, adicá un 
fel de gard decorativ din tabla. Aceste panouri urmau 
sá fie vopsite in alb-albastru, in mijloc cu stema 
trustului. Vopseau albá, cum nu se gásea nicáieri, a 
fost luatá din stocul de vopsea nucleará, destinatá 
pentru interiorul reactorului, o vopsea specialá din 
import canadian, cu pigm en# m etalici. S-a 
consumat aproximativ douá tone de vopsea, din care 
un kilogram costa citeva sute de dolari.
Muncitorii au suportat foarte greu aceste douá 
sáptámini, nu atit din punct de vedere fizic, cit 
presiunea pshihicá era de nesuportat. Din nimicuri 
se fácea scandal... De pildá am váruit bordurile 
cáilor de acces care inainte nu se vedeau de noroi. Si 
nu era voie sá picure un fir de vopsea lingá. Dar pi 
mai mult ii enerva pe oameni faptul cá trebuiau sá 
facá acelapi lucru de zeci de ori: sá máture o por#une 
care era curatá, ei trebuiau sá imite cá lucreazá, sá se 
mipte pentru a se afla in treabá, pi nici eu, nu am 
putut sá fac altceva decit sá le spun sá máture aceeapi 
por#une incáodatápi incáodatá...
In ultímele douá zile, inainte de vizitá, toatá lumea s- 
a adunat la unitáfile 1 pi 2. Am primit haine noi pi 
cápti albe, exact ca la parada militará. Si s-a fácut pi 
o regie a „spectacolului”. Pe asfalt s-au fácut semne 
pentru flecare brigadá. lar pe sus, pe schele au fost 
aranja# muncitorii „!n pozi#e” de lucru. Sudor# 
priveau cu un ochi in direc#a din care venea 
„tovarápul”, iar cu celálalt priveau aparatul. lar cind 
il záreau pe „tovarásul” trebuiau sá facá flamá, cit 
mai multá flamá...
Vizita a avut loe in jurul orei unu, pi a durat circa 35 
de minute. Sudor# au fácut flamá, iar muncitorii 
báteau din palme. Cind mul#mea 1-a vázut pe 
Ceaupescu, majoritatea s-a sim#t, de parcá ar fi 
magnetiza#. Foarte muí# muncitori cu care am 
lucrat mi-au spus: „Dom’ inginer, abia aptept sá-1 
vád”. Si nu fáaceau nici o legáturá intre injuráturile 
de ieri-alaltáieri pi acest moment, cánd il aptepteau 
ca pe o zeitate, nu din iubire sau din admira#e, ci ca 
intr-o stare de hipnotism, devenind o obsesie. Am 
tráit in mijlocul lor, deci ptiu cá acest sentiment nu 
era altceva decit o dorinfá, o obsesie de a-1 vedea... 
Am avut chiar colegi, ingineri, ce au fost cuprinpi de 
acelapi sentiment pi se bucurau ca pi muncitorii de 
meniul imbunátáfit care s-a servit in ziua vizitei 
„tovarápului”.
Ceaupescu a trecut prin faja noastrá pi s-a oprit la 
vreo treizeci de metri de noi. Era inconjurat de vreo 
douázeci de oameni. Aráta foarte prost. Boala de care 
suferá, i se vedea pe fatá. Era galben, scofilcit, pi 
vorbea foarte incet. Nici nu ptiu, dacá cei din jur ii 
infelegeau frazele. Si nu au lipsit, b ínem eles, 
securiptii, care s-au impráptiat printre muncitori, pe 
schele, pe cotele cele mai inalte.
Dupá terminarea vizitei, muncitorii au dezbrácat 
hainele noi pi au náválit in cantiná. Au ptiut cá va fi 
un meniu festiv. Acesta era compus din piure de 
cartofi, cu o bucatá de carne fárá oase, si ca 
supliment, s-a dat o mineare de fásol e, bogatá in 
calorii... Astfel cu to#i am simflt in stomac vizita 
„tovarápului” Ceaupescu.
A doua zi s-a revenit la meniu normal, dar oamenii 
au vorbit incá mult timp despre meniul imbunáfátít 
cu ocazia vizitei.

(con tin u area  in  nu m áru l v iitor) b .

Despre sistematizare...
Fragmente din interviul acordat de cátre 
preotul timi^orean Tőkés László emisiunii 
„Panoráma” a televiziunii din Budapesta
Distugerea satelor, sistematizarea teritorialá, nu se 
depfápoará intr-o forrná a tit de „romanticá” cum pi-o 
imagineazá cei din afará, adicá sá zicem, apar zece buldozere 
care se nápustesc asupra satuiui pi-1 distrug de la un cápát la 
cel álalt. Problema este mult mai complicatá.
Nu se poate aprecia in mód exact cum au conceput plánul, 
pentru cá inainte de a se apuca in mód serios de treabá, lumea 
intreagá pi-a ridicat glasul. Deci nu ptiu precis ce au 
inten#onat, cum ar fi inceput pi intre timp ce s-a modificat 
Totul arám as secret.
A doua problemá este cum vor continua, pentru cá se pare -  pi 
dupá tóate apárenmele acesta-i adevárul, cá nu au renun Jat la 
plánul lor.
Aceastá politicé, in urma unui protest internacional, nu 
renun^á la un asemenea plan. $i-au schimbat doar metodele. 
Prin apteptarea unei ocazii mai favorabile, prin diferite 
manevre, prin parlatanie, incearcá sá camufleze ceea ce piná 
la urmá oricum vor indeplini. Astfel de exemplu, ceva abia 
sesizabil. In urmá cu citeva luni au inceput comasarea 
comunelor. §tiu cá intr-o comuná aparfin douá, trei, patru 
sate. Acum le-au comasat pi mai, múlt, au strámutat mai 
multe sate, le-au alipit unei alte comune, pi astfel comunele 
alipite ipi pierd importanfa. In general acestea sínt satele 
condamnate nimicirii pi, ca pi in perioada colectivizárii, trimit 
in comune activipti de partid, oameni cu ráspundere din 
aparatul de stat care cheamá locuitori la adunári. Aid 
problema este pusá ín apa fel íncit chiar poporul sá renunfe, 
poporul sá fie cel care cere sá fie lichidat satui respectiv.
Stiu despre un sat unde oamenii au fost pupi sá semneze o 
hirtie in care cer ei inpipi sá fie muta# in blocurile care se vor 
construi. Deci, in locul distrugerii spectaculoase a satelor, se 
continué cu o politicé de atrofiere, de-abia sesizabilá. De 
exemplu, destituie medicul din cite un sat, desfiinfeazá peolile 
cu numár redus de elevi. Astfel, copiii sínt obliga# sá meargá 
la pcoala din comuna veciná, mai mare. Astfel, bolnavii sínt 
obliga# sá mergá la medicul din satui vecin. Deseori intrerup 
curentul pi suprimá diferite servicii cátre popula #e, slábesc 
aprovizionarea magazinelor, pentru ca situa#a sátenilor sá 
deviná din ce in ce mai disperatá pi astfel sá fie nevoi# sá 
páráseascá de le sine localitatea respectivá. Este o politicé 
náscutá intr-o minte dráceascá.

Drepturile $i ob ligadle angajatilor
-  salariu égal cu cel stabilit pentru cei care executá aceeapi 
muncà, avînd aceeapi experienjá.
-  drepturi pi avantaje conform regulamentului intern al 
intreprinderii (imbrácáminte pi báuturi de protec#e, cazare in 
cámin, concediu in casa de odihná a intreprinderii, grádinifá, 
ajutor finandala cumpárarea sau construirea locuinfei].
-  concediu plátit, iar la stabilirea petributiei sá se ia in 
considerare vechimea in muncá din România, pe baza unei 
declarafii sense a salariatul ai,
-  asiguràri sociale (concediu plátit in caz de boalà, accident, 
naptere, intre #nerea copilului).
-  îndeplinirea sardnilor stabilité in scris din sfera de activitate 
a fiecáruia
-  îndeplinirea dispozi#ilor superiorilor pi a muncilor 
suplinitoare in cadru determina#
-insupirea normelor de protec#a mundi, a instruc#unilor pi 
regulilor de manevrare a mapinilor,
-  utilizarea mijloacelor preluate conform destinajiei lor, 
decontarea lor (de ex. cunoasterea responsabili- 
ta#i in cazul obiectelor de inventar,
-  respectarea program ului pi a disciplinei muñe# 
(cunoapterea consecinfelor in tirz ierilo r, absenfelor 
nemotivate, abaterilor disriplinare),
Cursuri de calificare
30% dintre cei angaja# nu lucreazá intr-un post cores- 
punzátor calificárii. Aceptia, probabil nu vor avea niciodatá 
posibilitatea de a avansa dacá nu vor recurge la cursurile de 
recalificare, calificare pi redclare. Pentru cei care dórese sá  se 
inscrie la aceste cursuri, cheltuielile sînt supórtate de 
intreprindere pi benefitiazá pi de cazare.
Intreprinderi mici, afaceri mari1
Este indica# ca cei care se angajeazá in sectorul particular, sá 
incheie contract de muncá in scris, cu men#onarea salariului 
de bazá pi duratei angajárii, deoarece asigurárile sociale nu 
iau in considerare suma efectiv plátitá, ci suma specificatá in 
contract. Organele fiscale in schimb, pot pretinde retroactiv, 
pe 5 ani, impozitul pe súmele ne deci arate.
M idi meseriaçi
Pentru deschiderea unui atelier particular, se poate benefiria, 
conform, indica#ei Oficiului de S tat pentru Salar# pi 
Problème de Muncá, de împrumutul, fárá dobîndà, pentru 
midi meseriapi, a càrui valoare maximà poate fi de 300 000 
forin#. In afarà de capital pi de spiritul comercial, mai este 
nevoie de autoriza#a pentru deschiderea atelierului, de un act 
doveditor al experienfei pi practicii în meserie, certificat de 
cazier pi de alte autoriza#! din partea autoritâ#or.
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Exodus
der rumäniendeutschen 

Literatur

Már nem -  még nem: R E F O R M Á T U S 5  E G Y H Á Z

Magi tér 13. TÜSSBS
Die politische Entricklung in Rumänien, vor allem die 
negativen Tendezen in der Minderheitenpolitik führten 
schon seit den 50er Jahren zur Auswanderung bzw. 
Flucht von namhaften deutschsprachigen Autoren. Zu 
den heute im Westen lebenden Verfassern seien -  ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit -  hier nur einige Namen 
genannt: Oskar Pastior, Paul Schuster, Günther Schulz, 
Dieter Schlesak, Alfred Kittner u. a.

Einen massenhaften Exodus brachten, aber erst die 
80-er Jahre, als der größte Teil der rumäniendeutschen 
Autoren (z. B. fast die ganze Gruppe Banat, aber auch 
zahlreiche Siebenbürger und Bukarester Schiftsteller 
und Dichter) das Land fluchtartig verließen.

Nur wenigen ist der Anschluß an den deutschen Bücher
markt gelungen. Ihre Werke werden dort öffentlich 
kaum mehr erwähnt, wenn doch, dann in wissenschaft
lichen Zusammenhängen. Ihre im Westen verfaßten 
Texte finden in Rumänien natürlich keine Beachtung. 
Dies alles führte zu einer Verschrumpfung der rumänien
deutschen Literatur, da im Lande immer weniger, 
vielleicht nur noch ein paar Autoren von Format 
verblieben sind. In dieser Situation stellt sich schon 
fast von selbst die Frage nach einer Zukunft der noch 
vor kurzem so erfolgreichen rumäniendeutschen 
Literatur.

Im weiteren wollen wir hier einige der namhaftesten 
rumäniendeutschen Autoren, die das Land in den 80er 
Jahren verlassen haben, im einzelnen präsentieren: 
Nikolaus Berwanger (1935-1989), Rolf Bossert 
(1952—1986), Richard Wagner (geb. 1952) und Herta 
Müller (geb. 1953).

Der an Ostern 1989 plötzlich verstorbene Nikolaus 
Berwanger lebte seit 1984 in Ludwigsburg bei Stuttgart. 
Er wurde am 5. Juli 1935 in Temeswar als Sohn einer 
Arbeiterfamilie geboren. Er war zuerst Textilfach
arbeiter, später Absolvent der Philologiefakultät an 
der Universität Temeswar, ab 1952 Journalist, anfangs 
bei der Landeszeitung „Neuer Weg” in Bukarest, von 
1969 bis 1984 Chefredakteur der „Neuen Banater 
Zeitung” in Temeswar. In Rumänien war er auch Landes
sekretär des Schiftstellerverbandes (als Vertreter der 
Rumäniendeutschen, neben Pal Bodor als Vertreter 
der Ungarn) und Mitglied im Landesausschuß des 
Journalistenrates. Ab Januar 1987 war er als wissen
schaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Literaturarchiv 
in Marburg tätig. Der Autor war auch Mitglied des 
Verbandes Deutscher Schiftsteller (VS) und des Deutschen 
Joumalistenverbandes (DJV). Von Berwanger sind 
über 20 Bücher (Lyrik, Prosa, Monographien) erschi
enen. Er ist Autor von 9 Fernsehdokumentationen 
(eine davon über Adam Müller -  Guttenbrunn) und 12 
wissenschaftlicher Arbeiten. Gedichte von ihm sind in 
11 Sprachen übersetzt, darunter ins Rumänische, 
Englische, Russische, Französische, Ungarische u. a. 
Nikolaus Berwanger hatte auch einen internationalen 
Ruf; er ist in Nachschlagewerken und Enzyklopädien 
in Rumänien, in der BRD, in den USA und in England 
vertreten.

Seine drei in der BRD erschienen Gedichtbände 
(„Steingeflüster. Bekenntnisse eines Rumäniendeutschen” 
1984, „Offene Milieuschilderung. Lyrische Texte” 1985 
und „In Liebe und Haß. Der große Schwabenausverkauf 
und andere Texte” 1987 im Olms Verlag) und die Prosa
sammlung „Meine Oma und andere Erzählungen” (im 
Hartmann Verlag 1987) zeugen von einen hohen 
literarischen Niveau und stellen seiner Heimat, dem 
geliebten Banat, ein literarisches Denkmal, das durch 
ihn in der ganzen Welt bekannt geworden ist.

Bewangers Texte sind außerordentlich immittelbar 
und weist rethorisch, von tiefem Öffentlichkeitscharakter, 
darunter viele von bemerkenswerter Zivilcourage; 
entschlossene Gedichte, die mit einfachem, oft plakativ 
erscheinenden Sprachmitteln auskommen. In seinen 
Werken werden offen und künstlerisch ausdruckstark 
der Untergang der Banater Schwaben (bedingt durch 
die massenhafte Auswanderung der letzten Jahre) und 
das dabei auftretende persönlich -  sechische Empfin
den und Erleben eines ihrer führenden Intellektuellen 
geschildert.

Sein positives Verhältnis zu der alten Heimat, dem 
Vielvölkerstaat Rumänien, hat sich auch in der Fremde 
nicht gewandelt. Er sagte allein der dortigen unmensch
lichen Diktatur den Kampf an.

Der plötzliche Tod hat Nikolaus Berwanger in seinen 
besten Schaffensjahren von uns gerissen, seine Werke 
aber werden weiterleben als Andenken an die Banater 
Schwaben, zu deren „modernen Adam Müller Gutten
brunn” er in schweren Zeiten geworden war.

Ez év július 31-ig Rákosszentmihályon működött az erdélyi 
menekülteket segítő református misszió. Tulajdonképpen 
függetlenné vált központ volt, ahol Pánczél Tivadar és 
Németh Géza irányításával ötven gyülekezeti tag, orvosok, 
jogászok és lelkészek több mint tizenkétezer Romániából 
menekültet fogadtak.

A Pánczél lelkész házaspár egy testileg megfáradt, de 
lélekben megerősödött gyülekezettel tovább folytatja az 
erdélyiek lelki gondozását Rákosszentmihályon, miközben a 
menekültszolgálat átkerül a rákospalotai Alagi tér 13. alatti 
missziós központba.

Július 31-én ünnepélyesen átadták ugyan az épületet, de a 
különböző missziós szolgálatok majd csak ezután foglalhatják el 
és kezdik meg munkájukat a felújított iskolában. Egymás 
mellett dolgozik majd az iszákosokat és kallódó ifjúságot 
mentő, vakokat és siketeket segítő, a harmadik világ leprásait 
támogató, a mozgáskorlátozottak lelki gondozását ellátó és 
az erdélyi menekülteket fogadó segélyszolgálat.

„Az emberi élet végső megmérettetése nem vallási és 
filozófiai elvek alapján történik, hanem annak alapján, hogy 
mit tett a szükségben levőkért, a szenvedő embertársért.”

Dr. Kocsis Elemér püspök, a Zsinat lelkészi elnöke hirdetett 
igét Máté evangéliumának 25:31 és következő versei alapján 
az épület átadásakor.

Merétey Sándor, a Református Egyház Társadalmi Misszió
jának vezetője tett eleget a protokolláris köszöntéseknek, és 
adott számot a különféle költségekről. Az épület megvásárlá
sához és tatarozásához az Egyházak Világtanácsa, a Svájci 
Reformátusok Segélyszervezete (HEKS), a Református Világ- 
szövetség hétmillió forintos adománnyal járult hozzá. Ezt a 
Szociális és Egészségügyi Minisztérium egy pályázatán 
elnyert hatmillió forint egészítette ki. Debrecenben is folyik 
egy hasonló központ kialakítása.

A szolgálatok jellege ökumenikus, hiszen nem tesznek 
különbséget felekezeti vagy nemzeti hovatartozásban!

Szloboda József lelkipásztor, az erdélyi szolgálat vezetője a 
„mór nem és a még nem” feszültségében beszélt arról, hogyan 
igyekeztek emberhez méltó körülményekbe juttatni a mene
külteket, milyen különböző természetű segítségeket igyekeztek 
átfogni, megadni egy helyen, s mennyivel racionálisabb lenne, 
ha „az egyház azt vállalná fel, mire hivatott: a krisztusi 
szeretet továbbsugárzását, a lelki sérültek, a megroppantak, 
a jó szóra kiéhezettek gondozását, s a többi részét azok tennék, 
akik erre szakmailag jobban felkészültek...”.

Jó példa erre, mint azt egy későbbi beszélgetésünkkor 
elmondta, az az akció, melyet februárban hirdettek meg Rákos
szentmihályon, hogy elősegítsék a vidéken való letelepedést:

„Mindenki Pesten nyomorog, albérletekben, bizonytalanra, 
ismeretlenre nem megy vidékre.

Németh Géza ötlete volt, hogy az összes vidéki napilapban 
jelentessünk meg egy levelet, melyben kértük, hogy ha vidé
ken eladó vagy üres ingatlan van, akkor annak árát, címét és 
leírását küldjék el hozzánk -  megpróbálnánk erdélyi vevőt 
keríteni rá.

Sok üres, elhanyagolt, de jobb állapotú épületről is jöttek 
ajánlatok, közel 1200 cím. Az erdélyiekkel pedig kitöltettünk 
egy ívet, amelynek alapján kézbe kapták a címeket (három
négy jutott egynek), s miután maguk utánajártak, megnéz
ték őket, beszámoltak az eredményről.

Kétszáz embernek (családnak) adtunk így pontos informá
ciót konkrét lehetőségről, megkímélve őket attól, hogy feles
legesen utazgassanak. Több mint ötven családnak sikerült 
letelepedni!

Fölajánlottuk az államnak, hogy vegye át ezt az akciót, 
használja fel tapasztalatainkat, hiszen nekünk adataink és -  
mivel akkor még komputerünk sem volt -  eszközeink is össze
hasonlíthatatlanul szegényesebbek... Azóta, néma csend.”

Gondolom, ehhez hasonló esetek indították Pánczél Tivadar 
lelkészt, hogy nyílt levélben forduljon dr. Gál Zoltánhoz, a 
Tárcaközi Bizottság elnökéhez.

Az ünnepségen Pánczél Tivadar nem volt ott, ezért utólagos 
engedelmével ide csatolom levelét, mivel úgy érzem, a meg
nyitón is hasonlóképpen foglalta volna össze tapasztalatait.

Nyílt levél dr. Gál Zoltánnak, a Tárcaközi Bizottság 
elnökének.

Abból az alkalomból, hogy segítő szolgálatunk 
1989. augusztus l-jével csaknem teljesen átkerül az 
Alagi téri épületbe, szeretném Önnek 50 munkatársam 
és a magam tapasztalatokon alapuló következtetéseit 
ajánlásokként előadni.

1. Csaknem másfél év óta igényeljük a menekült- 
táborok felállítását. Ez mind a mai napig nem történt 
meg. Sürgős intézkedést kérünk.

2. Önmagában nem elég táborokat felállítani, hanem 
elengedhetetlen információkat sugározni, hathatósan 
és rendszeresen, Románia felé a Kossuth-adóban: mire 
számítsanak, ha menekültként ide jönnek, különös 
tekintettel megromlott gazdasági helyzetünkre, a tovább
utazás lehetetlenségére és a lakásínségre.

3. Fel kell szólítani a romániai menekülteket, hogy 
határolják el magukat azoktól a magukat „menekül
teknek" nevezői egyénektől, akik zavart kelteni, denun- 
ciálni érkeztek országunkba; munkát nem vállalnak, 
a segélyezőhelyeket végigkoldulják, és mindent meg
tesznek, hogy az erdélyi menekült magyarok becsületét 
lejárassák. A leghatározottabban követeljük a menekült
szolgálat és állampolgári biztonságunk érdekében, 
hogy az ilyen elemeket alapos vizsgálat után adják 
vissza oda, ahonnan jöttek!

4. Két ízben rendeztünk „ lakásbörzét”, hogy a csalá
dosok vidéki letelepítésére példát adjunk. Nem az a 
benyomásunk, hogy hatóságaink mindent megtesznek 
a vidéki letelepítésért.

5. A jelenlegi viszonylag kedvező helyzetet szakember e- 
inknek fel kell használni egy Ceausescu utáni korszak 
előkészítésére, amelyben a két nép viszonya normálissá 
válhat.

Pánczél Tivadar lelkész, 
Rákosszentmihály

A menekülteket segítő szolgálat hétfőtől csütörtökig, naponta 
11 és 18 óra között fogadja a rászorulókat az új központban. 
Megközelíthető: az Élmunkás térről a 14-es villamossal vagy 
a Keleti pályaudvartól a 20-as autóbusszal, a káposztás
megyeri végállomásig.
Pontos címe: Budapest XV., Alagi tér 13., telefon: 891-336 

Magyarországi Református Egyház Társadalmi Missziója 
Az erdélyi segélyszolgálat vezetője: Szloboda József lelki- 

pásztor.
A péntek 18 órai istentiszteletet továbbra is a rákosszent- 

mihályi gyülekezetben tartják!
Kívánom, hogy munkájukat egészségben úgy végezhessék, 

ahogy ezt Szloboda József megfogalmazta: „hogy Istennek 
dicsőségére s népünknek előbbre menetelére szolgáljon”.

KOLOZSVÁRIN. BANATIUS
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Fél év az atomerőműnél

r  r  r

ÚGY VÁRTÁK,
MINT EGY ISTENSÉGET...

A történetet egy harminckét éves román 
mérnök mesélte. Idén nyáron szökött át 
Magyarországra. Segédmunkás egy buda
pesti kórházban.

* * *

Az egyetem befejezése után az ország 
különböző építőtelepein dolgoztam. Fele
ségemet csak hétvégeken láttam, ő tanár
nőként megpróbált utánam jönni, de ez 
általában nem sikerült. Többször előfordult, 
hogy egymástól 150-200 kilométernyire 
dolgoztunk.

A cernavodai atomerőműnél 6 hónapot 
töltöttem. A munkálatok 1978-ban kezdőd
tek. A kanadaiak -  akik a technológiát 
szállították -  egy ilyen típusú 5 blokkos 
erőművet 8 év alatt építenek fel. Ez azt 
jelenti, hogy a cernavodai építkezésnél 
már hároméves lemaradás van, és még az 
előzetes próbák sem kezdődtek el.

Ez nem meglepő, hiszen azoktól az embe
rektől, akik 30 kilométerről ingáznak 
marhavagonszerű járműveken és élelmi
szeradagjuk alig éri el a 3000 kalóriát, 
nem lehet nagy pontosságot elvárni. Mi, 
mérnökök, tízen laktunk három szobában, 
amihez egy zuhanyozó és egy konyha is 
tartozott. És ezt kegynek tekintettük.

Az én időmben mór alig maradtak kana
dai szakemberek. Fokozatosan elküldték 
őket. A végén reaktorblokkonként már 
csak egy-egy építőmérnök maradt, ó  csak 
ellenőrzött, méregetett. Majd azt mondta: 
„Nem tartották be a műszaki előírásokat, 
csinálják újra.” Mi pedig lebontottuk, szét- 
szereltűk és kezdtük elölről.

Cernavodán körülbelül 25 000 ember 
dolgozott. A munkaerő negyven százaléka 
katonai behívóval „toborzott” tartalékos 
volt; ők általában 6 hónapot dolgoztak. De 
ha valakire szükség volt, újabb hat hónapra 
behívhatták. Fellebbezési lehetőség nincs. 
Cernavodán találkoztam 55 éves tartaléko
sokkal is. Ók katonai rend szerint éltek, 
lágerszerű táborban laktak, menetoszlop
ban közlekedtek, csak engedéllyel hagy
hatták el a tábort, és zsoldjuk is jóval 
kevesebb volt, mintha ugyanazt a munkát 
civilként végezték volna. Egyszóval úgy 
bántak velük, mint a bűnözőkkel. A 
mostoha feltételek miatt elég gyakori volt 
náluk a munkabaleset. Építészeti szak- 
képzettség nélküli tisztek vezényelték 
őket. Mi, mérnökök, nem irányíthattuk 
közvetlenül a tartalékosokat, hanem a 
tisztnek magyaráztuk el, hogy mit hogyan 
csináljanak. O pedig továbbította az utasí
tást a munkásokhoz. Mivel nem értett a 
szakmához, a munkások, szakemberek 
lévén, könnyen félrevezették ót. Ez gyakor
latilag azt eredményezte, hogy körülbelül 
10 000 ember szakfelügyelet nélkül, ímmel- 
ámmal dolgozott.

A balesetek másik oka az élelmezés volt. 
A munkások napi 12 órát dolgoztak, gyak
ran nagy magasságokban. Ehhez a nehéz 
fizikai munkához legalább 5000 kalóriát 
kellett volna fogyasztaniuk. A kantinkoszt 
azonban ritkán érte el a 3000 kalóriát. Mi, 
mérnökök -  akik nem végeztünk nehéz testi 
munkát -.ebéd után fél órával mór éhesek 
voltunk. És nem mertünk rászólni a mun
kásra, aki lejött az állványról, mert éhes 
volt; hiszen bármelyik pillanatban leszédül
hetett volna.

A Cernavodán töltött hat hónap alatt 30 
ember halt meg.

Emlékszem, 1986. augusztus 23-a előtt 
két héttel jött a hír, hogy Ceausescu elnök 
meglátogatja az építőtelepet. Ettől a 
pillanattól kezdve mindenki abbahagyta a 
munkát, és hozzálátott a takarításhoz. 
25 000 ember sepert, festett, meszelt. A 
locsolókocsikon kívül egyetlen autó sem 
közlekedett. A stressz elviselhetetlenné 
fokozódott, apró-cseprő dolgokból óriási 
ügyeket csináltak. Például, amikor az 
útszegélyt meszeltük -  ami azelőtt ki sem 
látszott a sárból -  jaj volt annak, aki egy

csepp meszet melléejtett. De ennél is jobban 
megviselte az embereket, hogy mindent 
tízszer kellett elvégezniük. Olyan útszaka
szokat sepertettünk fel újra meg újra velük, 
amelyek már teljesen tiszták voltak. De a 
vezetőség látni akarta, hogy az emberek 
dolgoznak-mozognak, ezért tizenegyedszer 
is felsepertettük velük az utat.

A látogatás napjának közeledtekor min
denkit a fő közlekedési útvonalakra gyűj
töttek, oda, ahol vélhetőleg el fog haladni, 
vagyis az 1. és 2. reaktorblokkok köré, 
hiszen ezeknek mór másfél éve termelniük 
kellett volna. Minden szereléket, vezeté
ket, munkagépet, építőanyagot egy helyre 
hordtunk össze, és szépen elrendeztük. A 
2. gépteremnél többek között 1000, a közel
jövőben felállítandó állványelem volt el
raktározva. Mikor az egyik igazgató ezt 
meglátta, kiadta a parancsot: az állvány- 
elemek azonnaj tűnjenek el. Megpróbáltuk 
autóra rakni é:<ií?ázállítani őket, de ó vissza
jött és patáliát csapott: fél órán belül egy 
elemet se akar látni! Nem volt más lehető
ség: a buldózerek betolták az állványele
meket egy gödörbe, és szépen elsimították 
a földet. Nekünk pedig szakadt meg a lel
künk: a földbe temettünk több tonnányi 
vasat és acélt.

Az igazgató valójában attól félt, nehogy 
az Elvtárs meglássa, hogy ott még mindig 
dolgozunk, nem fejeztük be a munkát.

Vagy egy másik eset. Az utak mellé 
bádog díszkerítést építettünk. A pannókat 
kék-fehérre festettük, középen pedig a 
tröszt címere díszelgett. A díszkerítésre 
kent fehér festék nem volt más, mint a 
reaktor belsejének szigeteléséhez rendelt, 
speciális fémelemeket tartalmazó nukleáris 
festék, melynek kilója több száz dollárba 
került. 2 tonnát használtunk fel belőle.

A látogatás előtt két nappal mindenki 
új ruhát és fehér sisakot kapott. És elkez
dődött a „rendezés”. Minden brigádnak 
jeleket festettek az aszfaltra: hogy hová 
álljanak az emberek. Az előadás fent az 
állványokon is folytatódott, hisz a nagy
főnöknek látnia kellett, hogy dolgozunk. A 
hegesztők fél szemmel az utat nézték, a 
másikkal pedig a hegesztőkészüléket. És 
amikor megpillantották, mindenütt fel
lobbant a láng, minél több láng.

A látogatás 13 óra körül kezdődött és 
mintegy 35 percet tartott. A hegesztők 
„lángoltak”, a munkások és a közéjük 
vegyültek tapsoltak. Amikor az emberek 
megpillantották Ceausescut, mintha 
hipnotikus állapotba kerültek volna. A 
munkásaim közül többen mondták: 
„Mérnök úr, alig várom, hogy lássam.” És 
semmiféle kapcsolat nem volt a tegnapi 
káromkodások, átkozódások és e pillanat 
között; úgy várták, mint egy istenséget. 
Nem szeretetből vagy csodálatból, hanem 
mintha hipnotikus állapotban lennének. 
Én köztük éltem, tudom, hogy mindez 
nem más, mint egy egyszerű vágy, hogy 
szemtől szemben lássák a hírességet. Ez, 
ugye, esemény. Még a mérnökök között is 
volt olyan, akit ugyanez az érzés hatott ót, 
és éppúgy örült a látogatás utáni, kicsit tar
talmasabb ebédnek, akár a munkások.

Ceausescu elhaladt előttünk, és megállt 
vagy harminc méterre. Körülbelül húszán 
vették körül. Nagyon rosszul festett. Sárga 
volt. Nagyon halkan beszélt. Nem is tudom, 
hogy a körülötte állók értették-e, amit 
mond.

A látogatás véget ért, a munkások leve
tették az új ruhát ,és beözönlöttek a 
kantinba. Tudták, hogy ünnepi ebéd lesz. 
Ez krumplipürébói, egy szelet csont nélküli 
húsból és kiegészítésképpen babfőzelékből 
állt, ami sok kalóriát tartalmaz. így min
denki a gyomrában érezte a látogatást.

Másnap újra a régi menü volt, de az 
emberek még napok múlva is emlegették 
az ünnepi ebédet.

(Következik: Öt város ára)

ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS UTÁN

Mire spórol Románia?

Az eladósodott országok túlnyomó több
sége eredménytelenül birkózik helyze
tével. Egyesek -  mint Dél-Korea vagy 
Törökország -  a gazdasági nyitásban, 
az exportképesség növelésében, az 
import liberalizálásában keresik a 
megoldást, mások -  mint Románia -  a 
belső fogyasztás drasztikus csökkenté
sével teremtik elő a törlesztéshez szük
séges külkereskedelmi aktívumot.*

Az előzmények
A feszített ütemű iparosítás Romániát 
1980-ra gazdasági válságba sodorta. A 
felhalmozódott rövid lejáratú fizetési 
kötelezettségek miatt az ország fizetés- 
képtelenné vált, az 1982-ben és 1983- 
ban esedékes törlesztéseket átütemez
ték.

A zsákutcának bizonyult expanziós 
gazdaságpolitika helyett 1981 közepén 
éles váltással kemény takarékossági 
programot vezettek be, a dollárelszá
molású importot két év alatt a felére 
csökkentették, az export pedig nagyjá
ból „szintén maradt” -  a hivatalos 
statisztikák szerint. E két év alatt a 
beruházások értéke és a lakosság reál- 
jövedelme 10-10 százalékkal csökkent. 
Ekkor még bizonyos termelésösztönzó 
intézkedések is szóba kerültek, a mező
gazdaságban bevezették a progresszív 
felvásárlási árakat, sok szó esett az 
ipari vállalatok önálló gazdálkodásá
ról. Viszont a gyakorlatban a termelők 
döntési szabadságának növelése helyett 
a központi előírásokat szaporították.

1984-re a takarékossági politika 
elérte célját; a külkereskedelmi aktívum 
lehetővé tette az adósságok pontos 
fizetését.Ezzel Románia fokozatosan 
visszanyerhette volna a külföldi 
bankok bizalmát és némileg oldhatott 
volna a fogyasztási megszorításokon. 
Azonban a román vezetés másként 
döntött: meggyorsította az adósságtör
lesztés ütemét és igyekezett fokozni az 
önerőre támaszkodó gazdasági növe
kedést. Megszakította kapcsolatait a 
Nemzetközi Valutaalappal, amely a 
gazdaságpolitikai és -irányítási rend
szer piaci irányú fejlesztésére próbálta 
rábírni.

A nyolcvanas években a nyugati gép
import fokozatosan az egyharmadára 
zsugorodott, a termelőkapacitásokat 
pedig erőteljes leromlás és elavulás 
jellemzi. Az időközben megvalósított 
beruházások túlnyomó része az ener
getikában (szánbányászat) és meg 
nem térülő presztízsberuházásokra 
(Duna-Fekete-tenger csatorna, buka
resti városközpont) ment el. Talán 
ezeknél is több kárt okoztak a lakos
sággal szemben foganatosított kény
szerintézkedések; az emberek fizikai, 
erkölcsi és szellemi romlását nehezebb 
lesz helyrehozni, mint a termelőalapo
két.

1989 elejére ez a takarékossági poli
tika elérte végső célját: az adósságok 
már nem akadályozzák a nagyra törő 
gazdasági célok megvalósítását. A 
román vezetés szemében az ország a 
gazdasági függetlenség páratlanul 
magas fokát érte el, ami összhangban 
áll a politika alakulásával, a külföld
től való elzárkózás, a totális társada
lomirányítás és terror fokozásával.

Románia partnerei
Bár a mérhetetlenül nagy ár miatt az 
adósságtörlesztés kétes értékű, mégis 
érdemes megnézni, milyen cikkek

* Hunya Gábor: A gazdasági stabilizáció felté
telei Romániában -  Közgazdasági Szemle 1989. 
2. szám. 233-246. old.

exportjával és mely országokkal szem
ben sikerült Romániának olyan külke
reskedelmi többletet elérnie, aminek a 
töredéke is elérhetetlen Magyarország 
számára, főleg ha figyelembe vesszük, 
hogy a dolláraktívumot teljes egészé
ben a fejlett országokkal folytatott 
kereskedelemben érték el. Nyugati 
statisztikák szerint a külkereskedelmi 
aktívumban nem játszott szerepet a 
mezőgazdasági cikkek kivitele fejlett 
tőkés országokba, ahova -  az évtized 
közepéig -  főként kőolajtermékeket, 
valamint könnyűipari cikkeket expor
táltak. A nagy' tömegben előállított 
román fogyasztási cikkek (ruházati 
termékek, oútorok, cipők) eladásakor 
könnyű volt a versenytársak alá kínál
ni, hiszen a bérköltségek minimálisak, 
másrészt a külkereskedők nem a ked
vező árban, hanem a devizaszerzésben 
érdekeltek.

1985-ig a román import az 1980-as 
szint 40 százalékára csökkent, miköz
ben megőrizték, sőt a világpiaci kon
junktúrát kihasználva fokozták az 
exportot. Ezt megkönnyítette az USA- 
ban 1988-ig élvezett „legnagyobb ked
vezmény”, valamint az Európai Közös
ségekben elfogadott „fejlődő ország” 
státus. Az exportsikerekben az is 
közrejátszott, hogy a kivitelre termelő 
román vállalatokat a belső piactól 
teljesen elszakították, és különféle 
előnyöket biztosítottak számukra az 
energia- és nyersanyagellátás, vala
mint a bérezés terén.

1985-től a szovjet kőolaj szállítások 
kiváltották a konvertibilis nyersanyag
import egy részét, és megnőtt a mező- 
gazdasági cikkek Szovjetunióba 
irányuló kivitele. Az 1987-es román 
húskivitel -  szovjet forráŝ  szerint -  
már a magyarral volt egyenértékű.

A többi kelet-európai országból főleg 
beruházási javakat importáltak, ezzel 
igyekeztek pótolni a minimum alá 
szorított nyugati behozatalt, azonban 
a KGST-ben uralkodó alacsony szállí
tási fegyelem, az elavult műszaki 
színvonal kedvezőtlen hatással járt.

Hogyan tovább -  1989? v
Románia lakosságának egy részében 
nyolc éven keresztül élt a remény, 
hogy az adósságok visszafizetése után 
javulni fognak a létfeltételek. Megszű
nik az exportkényszer, növekedni fog 
az import, szélesedni fog a kínálat Ezzel 
a mindenkori román vezetés számára 
alkalom nyílik a lakosság bizalmának 
fokozatos visszanyerésére.

Ezek az illúziók azonban szertefosz
lottak. A fogyasztás alacsony szinten 
tartása beépült a rendszer terroriszti- 
kus eszköztárába -  a vezetés attól is 
tarthat, hogy a létfeltételek érezhető 
javítása politikai követelések megjele
néséhez vezethet.

E tendenciákról, valamint a gazda
ságpolitika további alakulásáról a 
Román Kommunista Pártnak az őszi 
kongresszusra közzétett téziseiből 
tájékozódhatunk. A párt a valutatar
talékok felhalmozását a gazdasági 
függetlenség hosszút ávú biztosítéká
nak tekinti. Valószínűleg előtérbe kerül 
a Romániával szimpatizáló eladósodott 
fejlődő országok segélyezése, hiszen 
Nicolae Ceausescu néhány éve a nemzet
közi adósságválság kérdését megoldó 
terveket hangoztat egy úi, a gyengék 
„önzetlen” segélyezésén alapuló világ
rend keretében. Az ettől remélt nemzet
közi presztízsnövekedés az adósságok 
visszatérítésével talán megvásárolható 
lesz számára.

A belgazdasági előirányzatokból 
nem az derül ki, hogy bővíteni szándé
koznak a fejlesztési és fogyasztási 
lehetőségeket, a tervezett gazdaság- 
növekedés üteme alacsonyabb, mint a 
megszorítások éveiben. Az egyetlen 
újszerű hangsúly a gazdaság intenzív
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fejlesztése, a műszaki színvonal jelen
tős emelése. Ez alapulhatna a nyugati 
technikaimport fokozásán is, azonban 
a beruházások tervezett üteme alig 
haladja meg az utóbbi évek szintjét.

Az viszont helyesnek tűnik, hogy a 
tervezetben a modernizációt hangsú
lyozzák a gazdasági növekedés -  adott 
szerkezet melletti ~ felgyorsításával 
szemben.

A lakosságnak évi 1-1,5 százalékos 
fogyasztásnövekedést ígérnek, ami 
akkor sem eredményezne szembeötlő 
javulást, ha megvalósul. A kiskereske
delmi áruforgalom -  a tervezetben -  
lassabban nő, mint 1985 és 1990 között. 
Előreláthatólag fennmarad az alapvető 
termékek hiánya és a központi elosz
tás. Tehát a román vezetés számára a 
kommunizmus és a hadi típusú gazdál
kodás továbbra is szinonim fogalmak.

A román gazdaság javuló anyagi 
helyzete a korábbinál jobb lehetőséget 
ad Ceausescu kedvenc elképzeléseinek 
valóra váltására, így csatornaépítésre, 
a bukaresti központi palota befejezé
sére, a falvak átépítésére. A valuta- 
tartalékok felhalmozása lehetővé 
teszi, hogy a korlátlan belső hatalom 
kiépítése után a külföldi befolyást is 
erősítse -  lásd az önzetlen segélyezési 
programot. Másrészt annak sincs aka
dálya, hogy a felszabadult valutatar
talékokat katonai célra használják fel, 
egy viszonylag korszerű hagyományos 
haderő létrehozására, esetleg az uta
lásokban szereplő atomütőerő kifej
lesztésére. Ezen gondolatmenet alapja 
az, hogy a gazdasági fejlesztési tervek
ben -  az eddigi gyakorlattal ellentét
ben -  olyan tartalékok is szerepelnek, 
amelyek nem nyilvános fejlesztési 
tervek létére utalnak. Eközben a román 
hadigazdaság intézményeinek fenn
tartása felér egy készenléti állapottal 
és a propaganda az ellenségkép kiala
kításán „fáradozik”.

HUNYA GÁBOR

„Aki egy évre tervez, kukoricát vet, 
aki húsz évre, fát ültet, áld száz évre, 
iskolát épít!”

III.
A „szoktatás”

A nemzetiségi
oktatásügy helyzete

Romániában
1920-1923

Az 1919. április 10-én hivatalba lépő Köz
oktatásügyi Főtitkárság (Secretariatul 
General) kettős célt követett: az erdélyi -  
és kelet-magvarországi -  oktatási hálózatot 
az ó-romámaiba illeszteni, és ennek keretein 
belül a nemzetiségi iskolákat gyors ütem
ben sorvasztani. E szándék valóra váltásá
ban a kulturális kormányzatot egyáltalán 
nem akadályozta a nemrég aláírt kisebb
ségvédelmi szerződés, „mesterien” kitért a 
nemzetközi kötelezettségek vállalása alól: 
a belső törvényhozás egyszerűen átértel
mezte e jogokat. Az alapállás az volt -  és 
ez a mai napig érvényes hogy a kisebb
ségek ugyanannyi jogot kaphatnak, mint a 
románok, mert ha ennél töbet biztosítanának 
számukra, az sértené a románok jogait. Az 
új alkotmány és az erre épülő oktatási 
törvény megszületéséig a jogsértések ezen 
„egyenlőségi elv” védelmében zajlottak.

Az első lépés az állami és a felekezeti -  
vagy más, nem állami fenntartású -  iskolák 
egymás elleni kijátszása volt. Ez gazdasági 
és nyelvi eszközökkel történt.

Míg Ó-romániában kizárólag állami 
fenntartású iskolák léteztek, ez a kizáróla
gosság az erdélyi iskolarendszertől idegen 
volt. Az „átvétel” pillanatában az összes 
erdélyi iskolának mindössze 28 százaléka 
volt állami, a többi 72 százalék vagy községi 
(5,7 százalék), vagy felekezeti, illetve 
társulati (66,3 százalék) tulajdonjogú volt. 
Ezen belül az összes iskolák 44,7 százaléka, 
a felekezetieknek 68,7 százaléka volt román 
tannyelvű. így érthető, hogy az erdélyi 
román egyházak is fenntartással fogadták 
az állami tulajdonjogot előnyben részesítő

új gyakorlatot. Hasonlóan érezhették a 
román lakosok is, hiszen az ingyenes állami 
iskolák mellett a tandíjas egyháziakat is 
igényelték, olyannyira, hogy 1918 után a 
román egyházak -  hasonlóan a magyarok
hoz -  növelték iskoláik számát.

1920. július 4-én a négy magyar egyház 
felállította a Felekezetközi Tanácsot, amely 
a kisebbségi sorsra jutott magyarság első 
nemzetiségi szervezete volt. A Tanács 
kidolgozta a „felekezetközi” tantervet és 
október 20-án megnyitotta saját fenntartású 
„felekezetközi” egyetemét az elvett intéz
mény helyett.

Válaszként a Főtitkárság a békeszerződés 
9, §-ára és az 1868/III. törvényre hivatkozva 
-  a Kisebbségvédelmi Szerződés megszegése 
nélkül -  bevezette, hogy az 1918. december 
1-je után létrehozott felekezeti és társasági 
iskolák nem kapnak állami segélyt. Ezzel 
a rendelettel gyakorlatilag megbénította a 
403 új elemit, 33 polgárit, 7-7 líceumot és 
felsőkereskedelmit, 4 tanítóképzőt és 1 pol
gári tanárképzőt.

Egy 1907-es és 1868-as törvényre hivat
kozva rendeletbe iktatták, hogy a nemzeti
ségek csak saját anyanyelvű vagy román 
iskolába iratkozhatnak be. Ezáltal a nem
zetiségnek nyilvánított zsidóság magyar 
anyanyelvű és kultúrájú részét gyakorlati
lag kitiltották a magyar iskolákból -  hiszen 
a gyerekek nem a saját, nemzeti nyelvüket 
beszélték - , és román tannyelvű iskolákba 
kényszerítették őket -  amit szintén nem 
beszéltek.

Az 1920/21-es tanévtől a korábban csak 
„ajánlott” román nemzeti tantárgyakat

(Románia földrajza, történelme, alkotmány
tana és irodalma) kötelezővé tették -  
egyelőre magyar nyelven.

A tanítók ellen több olyan intézkedést 
hoztak, amelyek alapján „tanításra alkal
matlannak” minősítették őket. Az első 
ilyen vízválasztó a hűségeskü letétele volt, 
majd amikor ez nem bizonyult sikeresnek 
-  a túlnyomó többség a cél érdekében 
letette az esküt -, bevezették a nyelvvizsga
kötelezettséget, az állami és felekezeti 
iskolák tanárai számára egyaránt. Ilyet a 
magyar joghatóság alatt soha nem kértek 
a román egyházi iskolák tanáraitól.

Ezután kötelezték a magyar tanítókat, 
hogy a nemzeti tantárgyakból románul 
vizsgázzanak -  ezt a vizsgát a más 
nemzetiségűek anyanyelvükön tehették le. 
És akik mindezen próbákon átmentek, 
annak vállalniuk kellett az anyagi „másod- 
rendűséget”: az egyházi tanítók kisebb 
bérrel járó „segédtanítói” státust kaptak, 
megvonták tőlük a félárú vasúti kedvez
ményt stb.

Tehát az új alkotmány bevezetéséig a 
magyarság elvileg ugyan rendelkezett 
azokkal a nemzetközi garanciákkal, ame
lyek életét elviselhetővé tehették volna, 
ám a valóságban két lehetőség közül választ
hatott: fokozatos elszegényedés vagy
asszimilálódás. És Európa máig legnagyobb 
lélekszámú kisebbsége nagy többségében 
helyben maradt és megkezdte harcát a 
kollektív lét megőrzéséért. Egymagában...

TÖTTÖSSY MAGDOLNA

A GYULAFEHÉRVÁRI 
HATÁROZATOK

— részlet -
I. Erdély, Bánság és Magyarország 

összes románjainak meghatalmazott 
képviselői 1918. november 18-án 
(december 1-jén) nemzetgyűlésbe 
gyűlve Gyulafehérvárt, kimondják 
a románoknak s az általuk lakott 
területeknek egyesülését Romániá
val. A nemzetgyűlés külön is kije
lenti a román nemzet elidegeníthe
tetlen jogát a Maros, Tisza és Duna 
között elterülő egész Bánságra.

II. A nemzetgyűlés az általános 
választói jog alapján választandó 
alkotmányozó gyűlés összeüléséig 
ideiglenes autonómiát tart fenn e 
területek lakosai számára.

III. Ezzel kapcsolatosan az új 
román állam szervezésére a nemzet- 
gyűlés a következő alapelveket 
fekteti le:

1. Tfeljes nemzeti szabadság az 
együtt lakó népek számára. Minden 
népnek joga van a maga nevelésé
hez és kormányzásához saját anya
nyelvén, saját közigazgatással, saját 
kebeléből választott egyének által. 
A t '“vényhozó testületekben és az 
ország kormányzásában való rész- 
ve tőire minden nép népességének 
számarányában nyer jogot.

2 Egyenlő jog és teljes autonóm 
felekezeti szabadság az állam összes 
felekezetei számára.

3. Tiszta demokratikus uralom 
föltétien megvalósítása a közélet 
minden terén. Általános, közvetlen, 
egyenlő, titkos, községenkénti, 
aránylagos választói jog mindkét 
nemű huszonegy évet betöltött 
személy számára a községi, megyei 
és törvényhozási képviselet válasz
tásánál.

4. Korlátlan sajtó-, egyesülési és 
gyülekezési szabadság; minden 
emberi gondolat szabad terjesztése.

Forrás: Nagy Lajos: A kisebbségek jogi 
helyzete Nagyromániában

A romániai anyanyelvű -  jelen esetben a 
magyar anyanyelvű -  oktatásról nagyon 
nehéz lenne részletes tanulmányt, felmérést 
készíteni, de irányvonalát, tendenciáját 
jól szemlélteti az általunk vizsgált kolozs
vári iskolák helyzetére vonatkozó táblázat.

Olyan híres, patinás iskolákban, mint a 
Brassai Sámuel Líceum vagy a 3-as számú 
Matematika-Fizika Líceum (volt Piarista 
Gimnázium), amelyek 4-5 évvel ezelőtt 
magyar tannyelvű iskolák voltak, ma már 
a diákok több mint a fele román osztályokba 
járhat (ez nem azt jelenti, hogy a diákok 
románok, hanem, hogy az oktatási nyelv 
román -  az ide iratkozott diákok zöme ma 
is magyar anyanyelvű).

Ugyanakkor több iskolában (Ady-Sincai 
Líceum, Művészeti Líceum, 1-es, 9-es számú 
Ipari Líceumok) teljesen megszüntették a 
magyar nyelvű középfokú oktatást, más 
esetekben (Természettudományi Líceum, 
4~es, 6-os, 7-es és 8-as Ipari Líceumok) 
pedig a helyek számát drasztikusan 
csökkentették. Az 1984-ben iskoláztatott 
diákok számához viszonyítva, a középiskola 
második fokozatában (XI-XII. osztály) a 
magyar nyelvű osztályok helyeinek száma 
67%-kal csökkent (az 1984-es 13, 17%-ról 
1989-re 4,36%-ra).

Ha mindehhez hozzátesszük, hogy jó 
néhány éve az egyetemekre már nem 
lehet magyar nyelven felvételizni, akkor 
akár a kommentároktól is eltekinthetünk!

ERDÉLYI Z. JÁNOS

Középiskolai helyek száma Kolozsváron 
(nappali tagozat)

IX. osztály 
Abszolút

XI. osztály 
Abszolút

szám % szám %
Összes hely: 6560 
ebből magyai

100 3714 100

1984-ben: 910 13.87 489 13.17
1989-ben: 504 7,68* 162 4,36*

* az 1984-beli összhelyeket véve alapul.

A kolozsvári középiskolákról
Román Szocialista Köztársaság Alkotmánya 22. és 24. szakasz

22. szakasz: R. Sz. K.-ban az együttélő nem zetiségeknek biztosítva van az anya
nyelv szabad használata, továbbá könyvek, újságok, folyóiratok, színházak és a 
m inden fokú ok tatás a sajá t nyelvükön. Azokban a te rü le ti állam igazgatási egysé
gekben, am elyekben a rom án lakosságon kívül más nem zetiségű lakosság is él, 
m inden szerv és intézmény, szóban és írásban  az illető nem zetiség nyelvét is hasz
nába, és tisztviselőket nevez ki ezek soraiból, illetve olyan állam polgárok közül, 
akik ism erik a helyi lakosság nyelvét és életmódját.

24. szakasz: R. Sz. K-ban biztosítja az iQak szám ára a fizikai és szellemi képessé
gek kifejlesztéséhez szükséges feltételeket.
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Mi lesz velü k?
Lizát véletlenül ismertem meg. Hivatalos ügyben jártam az 
egyik Pest környéki szülőotthonban. Az igazgató beszélgetés 
közben említette meg Lizát, aki két hete szökött át a román 
határon, és egy hete szült. Beszéljen vele, mondta, olyan 
elesett, sodródik, fogalma sincs, mi lesz vele.

Rövid idő múlva együtt ültünk Lizával a kórház egyik 
félreeső zugában.

L iza  története
„...Az egész szinte nevetségesen könnyen ment, mindenki le 
akart beszélni a szökésről, főleg az anyám, de leginkább a 
férjem, anyu nem akarta, hogy átjöjjek, mert mégis a gyerek 
és ő, és most egyedül maradt. Azért aztán, amikor úgy 
alakult, hogy a férjem egy hónapja át tudott jönni, és még 
aggódni se volt időnk, mert már jött a telefonja, hogy jól van, 
és dolgozik, úgy gondoltam, elindulok én is. Anyu akkor már 
azt mondta, nagyon nehéz lenne egyedül, férfi nélkül a két 
gyerekkel, és ki tudja, mikor lehetünk újra együtt, amíg a 
papírok megjárják Bukarestet, hát az reménytelen! Szóval, 
gondoltam, sokat nem várhatok, mert még a határon kezdek 
el szülni, már nyolcadik hónapban voltam, ez a második, az 
első kisfiú, egyéves és anyunál maradt. Egy haverral jöttem, 
aki barátja volt a féijemnek, és a buszon, amikor mindenkit 
ellenőriztek, mi maradhattunk, mert ott Vetésen élt a nagy
bácsija, és azt mondtuk, őt megyünk meglátogatni, ó  aztán 
elmondta, hogyan csináljuk, és mi mentünk sötétedés után, 
én nem féltem, összeszorítottam a fogam, ha bukdácsoltunk, 
és egyszer csak nagy kivilágítást láttunk, mondtam a haver
nak, hogy menjünk be, mert én már nagyon fáradt vagyok, 
és nem bírom tovább, ó  kint maradt, mert félt, hogy még 
román területen vagyunk. Éreztem, hogy oda be kell menni, 
és tényleg egy téesziroda volt, ott ült egy öregember, kérdez
te, mit akarunk, honnét jövünk. Egy fél óra sem telt el, és 
már ott volt a kocsi, vittek bennünket valahová, egy lakta
nyába, adtak enni, megmosakodhattunk, aztán kikérdeztek 
bennünket, másnap Nyírbátorba mentünk, és nem telt bele 
három nap, már Budapesten voltunk. Sosem voltam még itt, 
nem is gondoltam, hogy ilyen Budapest, ennyi minden van, 
ennyi üzlet! Csak állnék és nézném, mi történik az utcán. A 
férjemet, ha meglátogat, mindig kikísérem a sarokig, és 
kicsit kinézek, mi van azon túl. De hát nem mehetek, itt kell 
maradnom, azt mondják, legalább hat hétig maradjak, amíg 
meg nem erősödöm, de én már erős vagyok. A pici hamarabb 
született, de teljesen szép, kifejlett baba. Én már otthon 
mondtam a féijemnek, hogy nem biztos, hogy szeretni fogom 
ezt a gyereket, mert a másikhoz vagyok szokva, ö  nagyon 
hiányzik, este, ha elalszom, mindig rá gondolok, és azért is, 
hogy erre ne gondoljak, hogy ne fájjon, mert ezt valami olyan 
intézetbe kéne adni, ahol egy darabig maradhatna, amíg mi 
dolgozunk, és lesz valamink...”

Nem tudtuk tovább folytatni a beszélgetést, Lizát szoptatni 
hívják. Feláll, még gyorsan felírom a telefonomat, hívjon, ha 
segítségre van szüksége.

Belső monológom hazafelé
Beülök a kocsimba, indulok vissza a városba. Emberismeret
ből elégtelen, gondolok az igazgatóra. Liza nem elesett, nem 
sodródik, minden erejével próbál megkapaszkodni! Hogy 
sikerül-e, az más kérdés! Hirtelen elfog a kétség. Hogyan 
lesz bármilyük? Pelenkák, kisruhák, cumisüveg, kiságy, 
babakocsi. Babakocsi! Nevetség! TMó a fejük fölött! ó  még 
ígéretekben hisz; a vasgyár, ha ó is beáll dolgozni, kivesz 
nekik egy „Ibuszt”, ahogy ó mondja. És hogyan fog szülés 
után pár héttel egy vasgyárban dolgozni? ó  azt mondja, erős, 
az első gyerek után is két hónap elteltével visszament 
dolgozni, nem használta ki a három hónapot, ami járt volna. 
Attól kezdve az anyja nevelte a kisfiút. Nem lakott náluk a 
gyerek, ha délután kijöttek a gyárból, az anyjánál találkoz
tak a férjével, felvették a gyereket, és mentek sétálni a 
főtérre, és néha a „cukiba”! Ezt várta egész nap, erre gondolt 
munka közben. Ez volt az élete! Hajnalban fel, gyár, este 
séta és cuki. Nem ő unt bele ebben az életbe, hanem a férje.

Milyen kevés elég, hogy beteljen a pohár! Milyen sok 
elmondhatatlan keserűség gyűlhetett össze annak az ember
nek a szívében, hogy mindent ott tudott hagyni: terhes 
feleséget, gyereket, szülőt, lakást, megszokott életet. Mindez 
-  úgy látszik -  egy ponton túl már nem számított, csak menni, 
bármi áron szerencsét próbálni. Mi volt az utolsó csöpp? Egy 
heti túlóráztatás után nem fizették ki az embereknek a 
pluszbért. És akkor elég volt! Azon a pénzen akartak baba
kocsit venni. Nem gürcölök tovább a semmiért, mondta a 
férj.

Nem hitt a szemének, amikor egy hónappal később -  
immár Magyarországon -  lehívatták a gyár irodájába. Liza 
állt ott, mosolyogva, nagy hassal, az újonnan jöttek bizako
dásával. A férj csak annyit mondott: gyerekkel ez nehezen 
fog menni.

Mi lesz a gyerekkel, gondoltam újra. Próbáltam elképzelni 
ezt a kis filigrán nőt egy gyár monoton rabságában. Szerszám
géplakatos a szakmája. Ezt nálunk otthon nők is csinálják, 
mondta, van bizonyítványom is.

Hát nem tudom, biztos így van, ha mondja. Elszántság van 
itt, azt látom, érzem. De mi lesz az élnivágyással, azzal a 
mohó kíváncsisággal, amivel rávetné most magát a városra, 
ismerkedne utcákkal, szokásokkal, emberekkel! Húszéves és 
még sose volt fiatal! Csoda, ha legszívesebben falná az 
életet? „Ments ki innét!” üzente a szeme búcsúzáskor. Mit 
lehet erre mondani? Neked ott a gyereked! A te kötelességed, 
hogy felneveld! És ha csak kötelességből teszi, kinek lesz az 
jó? Három hónapos volt az első gyereke, amikor teherbe esett 
a másodikkal, akkor már hetek óta ígérte a szomszédasszony 
a fogamzásgátlót, 2000 lej lett volna egy évi adag a fekete
piacon , de nem kapott. Milyen alapon merhet itt bárki 
kötelességről, józanságról, morálról beszélni?

Késő esti fordulat
Csengett a telefon, ismeretlen hang szólalt meg: Keményné 
vagyok a szülőotthonból, én vagyok ma éjszaka az ügyeletes 
nővér, engem kért meg a kis Liza, hogy mondjam meg, itt 
volt a férje délután, és megbeszélték, jobb lesz a gyereknek, 
ha örökbe adják, kéri, hogy segítsen nekik, ők nem ismernek 
senkit. Mondtam, hogy itt a védőnő, aki majd elintézi ezt, de 
Liza mégis magácskát kéri, hogy most mi legyen? Én meg
értem öt, mert amióta itt vagyok az otthonban, annyi 
kényszeredett anyát láttam, aki csak azért vitte el a gyere
két, mert úgy illik.

Sajnálom a kis Lizát, mondtam neki, hogy egyforma az 
alakunk, hozok én neki ruhát a magaméból, de azt mondta, 
az van neki, és az anyja majd elküldi az otthonit. Én nem 
nézem le a menekülteket, mit lehet tudni,még mi is lehetünk 
menekültek, de az az igazság, hogy én is teljesen reményte
lennek látom Liza sorsát meg a gyerekét, bár, ha örökbe 
adják, az jó, mert az olyan gondoskodik a gyerekéről, így 
biztos jó helyre kerül. Rózsadomb, nyelvóra, zongora, autó, 
ilyesmiről az én gyerekeimnél szó sem lehet.

Másnap a  védőnőnél
Kedvesen fogad, előzékeny, leültet, rövid időn belül látom a 
Liza gyerekét fenyegető összes buktatót. Nézd, kezdi, itt 
egyelőre még várni kell, és nem szabad lépni, még meggon
dolhatja magát, még a látszatát is el kell kerülni annak, 
hogy mi rá akarjuk valamire venni, persze hogy a gyereknek 
az lenne a jó, ha örökbe adnák. És ha később azt mondják, 
mi beszéltük rá, mert előnyünk van ebből? Liza vérszegény, 
maradjon még, ne siessen, dolgozhat még eleget életében. 
Sokkal nagyobb baj lenne, ha eltűnne és itt hagyná a gyere
ket, mert akkor intézetbe kerül, és nincs az a földi hatalom, 
aki ki tudná onnét vakarni. De ha Liza lemondó nyilatkoza
tot ír alá, kiadható örökbe, vagy gyámhoz helyezhető, persze 
akkor az van, hogy fél év múlva újra le kell Lizának monda
nia a gyerekről, ami egy embertelen rendelet, állítólag meg 
fogják változtatni, ez így megalázó az anyának, rossz a 
gyereknek, mert fél évig nem történik vele semmi. De ha 
Liza például nyílt örökbeadást csinálna, vagyis névre szólóan 
mondana le a gyerekről, az lenne a legjobb megoldás, mert 
akkor innét az otthonból kiadható lenne a gyerek.

Kilépek a kertbe, Liza mintha lesne, rögtön elém toppan. 
Várt, mondja, hát mit szólok, ugye igaza van? Mit mondha
tok erre, csak ő dönthet. Sétálunk a kertben, cigarettát kér, 
nekem nincs, odamegy a portáshoz, ó is Erdélyből jött, tőle 
szokott kapni.

Beszéltem a féijemmel, kezdi, ó is azt mondta, nem mehe
tek ki a gyerekkel. Már mondtam, hogy ne hozzák szoptatni, 
nem akarok hozzá kötődni, nem akarok játszani vele, nem is 
babusgatom, nekem dolgoznom kell, nem szerethetem meg. 
Ha beállók a vasgyárba, rendeződhetnek a dolgaink, de így! 
Én nem akarok otthonban élni, nem lesz nehéz a munka, 
mondja a féljem, hogy a nők egész nap ülnek. Nagyon kérlek, 
intézd el, hogy három nap alatt örökbe fogadja valaki, vasár
napra ki akarok kerülni, lemondok róla, mindent aláírok.

Próbálom nyugtatni, kérdem, miért ennyire izgatott, most 
már azon a pár napon semmi sem múlik. Lehorgasztja a 
fejét, nem válaszol.

Hepiend?
Másnap egy jogásszal és egy intézeti pszichológussal vitatjuk, 
mi lenne a legkönnyebb út Liza gyerekének örökbeadásához. 
Jelentkező lenne bőven, kevés az örökbe adható gyerek, de a 
jog útjai körülményesek, és nem a gyerek érdekeit szolgálják. 
Egy hiányzó adatért felhívjuk Liza védőnőjét. Nem tudod? — 
csodálkozik a telefonban -, Liza meggondolta magát, viszi a 
gyereket!

Boldog vég! -  mondhatnánk megkönnyebbülten. Győzött 
az egészséges ösztön, az anyai érzés, a baba a mamájánál 
marad. De mi lesz velük? -  ötlik fel bennem újra a kérdés, 
miközben örülnöm kellene.

A Munkásőr Parancsnoki Iskola, a Református Egyház 
segítségével kétszer egyhetes számítógépes tábort szervezett 
erdélyi gyerekek számára.

- - - ■ ~' V ' £ Ü&' • Wéx. ?Éllp! ^
Az Állami Biztosító római-parti üdülőjében a Bajcsy-Zsilinszky 
Endre Baráti Társaság szervezésében három hétig erdélyi 
gyerekek nyaraltak. A táborban -  akárcsak tavaly -  délelőttön
ként magyar történelmet, irodalmat, földrajzot is tanultak a 
gyerekek.
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Incze János, a dési, 
ezen az őszön lesz 

nyolcvan éves
A sors Erdélyben sem mostoha kitűnő festőművészeihez. 
Hosszú élettel, és ami fontosabb, az alkotóképességnek a késő 
öregkorig átívelő képességével áldotta meg őket. Ennyiben 
méltányos velük szemben: akár a boldogulásukat Párizsban 
kereső katalán Picasso, orosz-zsidó Chagall, Tordáról elszár
mazott Etienne Hajdú, vagy a Duna mentéről elvándorolt 
román Brancusi -  az Erdélyben helytálló, nehéz viszonyok 
között alkotó kilencedik, matuzsálemi évtizedüket taposó 
Mohy Sándor, Miklóssy Gábor, Ciupe Aurél késő öregkorukig 
élnek, alkotnak. Most „idősödik hozzájuk” Incze János.

Akit a magunkat mindenkoron Európával mérő buzgalmunk
ban elneveztünk „az erdélyi, dési Brueghel”-nek. Fájdalom, 
ezt csak mi tudjuk róla. A jelentős gyűjtemények, melyekben 
igazi Breugheleket őriznek, nem vesznek tudomást róla. Ez 
a sorsa annak az embernek, aki egy életre szólóan elkötelezte 
magát kisvárosa mellett, s aki Párizsban vagy Velencében 
váziatozva is csak a dési, kolozsvári, Szamos-parti város- és 
tájkép egyetemes szépségét látja igazolva.

Szánó T. Attila, a nagyszerű nyelvész mesélte: néki Angliába 
kellett mennie, hogy felfedezze, milyen csodálatos a dési 
öregtemplom gótikája. Incze János megérezte ezt angliai 
utazások nélkül is (már nyugdíjas volt, amikor a hatalom 
végre engedélyezte, hogy ellátogasson a nagy múzeumok 
házatájára, Róma, Párizs, Bécs...). Egész életében a görbe 
dési utcákat, s a hozzágörbült, roggyant házikókat festette, 
hirdetőoszlopokat, vasúti aluljárókat, kertvégi budikat, 
csontos gebéket. Nem tudom, hogyan csinálja, de nála ezek a 
témák mind-mind emberarcúakká lesznek. Bocsássa meg 
nekem a belemagyarázást, de még a kertvégi budi is antropo- 
morf. Másfélezernyi képéből jónéhányszázat láttam, de alig 
emlékszem vissza néhányra, amelyen ne helyezett volna el 
néhány emberi figurát. Hét képét sikerült magammal hoz
nom (na meg kellett volna jelölnöm, mi az a három tárgy,

melyet egy özönvíz idején magammal hozok, természetesen 
közöttük lenne egy dési Incze kép); nos, e hét képem -  meg
számoltam! -  26 emberi figura szerepel. Egyetlen egynek 
sem látni az arcvonásait, és mégis: megannyian egyéniségek, 
kiállásuk, mozgásuk, a többiekhez viszonyított testtartásuk 
alapján akár jellemrajzot is tudnék róluk összebütykölni. A

kisvárosi ember, a patriarchális alapon álló vidéki társada
lom monumentális freskóját hozza össze képein -  hitelesebben, 
mint bárki más élő művész a mai Erdélyben. Vásárba siető, 
vagy onnét hazatérő, átalvetős falusiak, a régimódi hirdető
oszlop tövén -  a fórumon -  ráérősen pletykáló asszonyok, 
ormótlan nagybőgőjüket cipelő cigánymuzsikusok, a dési 
„proletárlovaikat” noszogató fuvarosok.

Egy letűnt, vagy legalábbis tűnőiéiben lévő világ festő-króni
kása. De képeiben még csak a nyomát sem fedezni fel a nosz- 
taligának. Valahogyan azt érezni rajtuk, hogy legfónnebb az 
átalvetót cserélik fel diplomata táskára, de ez mit sem változtat 
az Incze-modellek emberi jellemén: ezek az emberek, ruhá
zatuk és egyáltalában, tartásuk alapján felismerhetőleg 
magyarók, románok, cigányok, szászok, szóval ezek az erdélyi 
emberek örökkévalók. Áramlatok, rendszerek, a lobogók 
színösszetételétől függetlenül, maradnak, amik voltak. Számos- 
mentiek, Maros-mentiek. Incze János még csak véletlenül 
sem szól terjedelmes önéletírásában arról a keserves korszak
ról, amikor -  az ötvenes évek elejének hagyomnyai szerint -  
„ítélet nélkül” szigetelték el nem rövid hetekre, kedves váro
sától, családjától. Nem láttam embert, aki művészetében, 
életvitelében ennyire feledtetni tudta volna megpróbáltatásait. 
Nem pusztán optimista lény maradt, maradéktatez. .u ítytá- 
mizmussal fertőzi ismerőseit, műveinek hódolóit.

Valamikor, éretlen fővel, számonkértem tőle, miért nem 
festi meg a hatalmas tömbháznegyedekkel új arculatot öltő 
Dés városképét. Nem inspirál, válaszolta, ugyanazzal a mél
tósággal, mellyel egy bukaresti kollégája, ugyancsak nyolcvan 
fölött, visszautasította (állítólag) ama felkérést, hogy fesse meg 
az ország első asszonyának portréját. „Nem tehetem -  válaszolta 
-  mélységesen sajnálom, de az Ón arca nem inspirál.”

Istennek, sorsnak, véletlennek hála: él Erdélyben, Romániá
ban egy olyan művészréteg, melynek ecsetjét a belső meg
győződés, a művészi erkölcs mozgatja. Sokan kérdezték tőlem: 
miként lehetséges, hogy az életének delelőjén túljutott, s 
immár népszerű, sikeres Incze Jánosnak nincsenek tanítvá
nyai? Sem tanítványai, sem epigonjai?! Való igaz, képeit nem 
nagyon utánozzák -  szerencsére. Művészi tisztességében 
azonban követőkre talált. Életével, sikereivel példázza: 
tisztességes, becsületes művésznek lenni, néha, olykor, 
igencsak kifizetődő.

ERDÉLYI LAJOS

Informations sur la  Transylvanie
mensuel concernant la situation des minorités en Roumanie, 
les événements internationaux concernant la Roumanie, et la 

sort des réfugiés expatriés

Dans ce numéro:
“Si en Roumanie on arriverait à faire respecter et donc mettre en 
vigueur ne serait-ce que pendant deux mois les decrets en vigueur 
du Conseil des Ministres et surtout ceux promulgués par le Président, 
le chaos battrait aussitôt son plein et entraînerait, inévitablement, 
la chute du pouvoir en place.” (page 2.)
En Hollande le Comité Fraisland = Transylvanie a pris naissance 
avec une rapidité étonnante, car les habitants de cette région ont des 
problèmes similaires à ceux Hongrois qui vivent en Roumanie... 
(page 3.)
“Ce fut l’opposition démocratique, née en Hongrie à la fin des années 
70, qui s’est fait sienne les problèmes minoritaires...” (page 6.)
L’une des causes de l’accident qui s’est produit à la construction de 
l’unique centrale atomique roumaine -  à Cernavoda -, fut la mauvaise 
alimentation assurée aux constructeurs. Ce travail dur met à l’épreuve 
l’organisme des gens, minimum 5000 calories seraient nécessaires 
pour qu’ils puissent y faire face, or dans les cantines du chantier 
celles-ci dépassaient rarement 3000... (page 12.)
Protestations des milieux ecclesiastiques et ceux de l’opposition est- 
allmands contre la politique du pouvoir roumain menée à 1 égard des 
minorités de ce pays, (page 16.)

Lés rédacteurs pouront faire parvenir n’importe quel article 
en français contre des frais.

Notre adresse:
Erdélyi Tudósítások, H-1399 Budapest, Pf. 260, Hongrie

•Sf
Reports on Transylvania

paper published monthly: on minorities living in Transyl
vania, on the fate o f the refugees from Romania and on the 

world events relating to Transylvania and Romania’s policy

From the contents
“It’s not an overstatement: if for a given period of time, let’s say, for 
two months all Cabinet decisions and regulations were carried out — 
not to speak about Ceausescu’s decrees — there would be such a 
fathomless chaos that the authority would inevitably fail.” (page 2.) 
“The government in Hague -  simply because of certain technocracy -  
decided to reduce the number of small settlements. Local postoffices, 
shops, schools started closing down... These regulations gave cause 
for serious alarm to the Frisian minority population.” (page 3.)
“The democratic opposition that made its first appearance in the late 
70s in Hungary, undertook the general problem of minority rights.” 
(page 6.)
“At the building of the nuclear power station at Cemavoda, accidents 
were caused by the insufficient food provision. Ib support the hard 
manual labour, workers should have had at least 5000 calories... 
The food we had at the canteen was hardly 3000...” (page 12.)

“East German church and East German opposition protest against 
Romania’s policy on nationalities.” (page 16.)

I f  you are interested in any of our articles, we can provide 
you with required translations, copyright included, for the 
established fee.

Our address:
Erdélyi Tudósítások, H-1399 Budapest, Pf. 260, Hungary

if
Siebenbiirgische Nachrichten

Unabhängiges Monatsblatt zur Lage der siebenbürgischen 
Minderheiten, dem Schicksal der Flüchtlinge in Ungarn 

sowie den internationalen Ereignissen in bezug auf 
Rumänien

Aus dem Inhalt der 4. Nummer:
“Es ist keine Übertreibung -  wenn in einer bestimmten Zeit, sagen 
wir zwei Monate hindurch überall in Rumänien die gerade gültigen 
Verordnungen des Ministerrates oder noch eher des Präsidenten 
eingehalten würden, würde sich ein solch unheimliches Durcheinander 
ergeben, daß das unweigerlich den Sturz der Macht nach sich zieht.” 
(Seite 2)
“Die Regierung in den Haag hat — lediglich aus technokratischen 
Überlegungen -  den Abbau der kleinen Siedlungen zum Ziel gesetzt. 
Es wurden örtliche Postämter, Geschäfte und Schulen geschlossen... 
diese Maßnahmen haben Beunruhigung unter der friesischen 
Bevölkerung geschaffen...” (Seite 3)
“Die zu Ende der 1970er Jahre in Ungarn entstandene demokratische 
Opposition hat die allgemeine Frage der Minderheitenrechte auf 
sich genommen.” (Seite 6)
“Der zweite Grund für die Unfälle beim Bau des Cemavodaer Atom
kraftwerkes war die Verplcgung. Für diese schwere körperliche 
Arbeit hätten sie mindestens 5000 Kalorien zu sich nehmen müssen, 
die Kantinenkost aber erreichte nur selten 3000 Kalorien.” (Seite 12) 
Kirchliche und oppositionelle Proteste in DDR gegen die Nationalitä
tenpolitik Rumäniens. (Seite 16)

Die Redaktion sendet gegen Entgelt die Übersetzung 
jeglichen Artikels mit dem Recht au f Nachdruck zu. 

Unsere Adresse:
Erdélyi Tudósítások, H-1399 Budapest, Pf. 260 Ungarn
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Informafii despre Transilvania

revista independentá lunara care se ocupá cu situatfa 
minoritáfilor din Ardeal, cu problemele refugia(ilor in 

Ungaria §i cu evenimentele Internationale privind Románia

Din continutul numárului 4.
F& rá exagerare putem afirma cá dacá ín Románia, timp de douá 
luni tóate indicatiile prezidenfiale ar fi luate ca atare sistemul ar

intra íntr-o erizá acárui rezultat ar fi öÉderea puterii. (pagina 2) 
Comitetul Transilvania din Frizland a luat fiinfá ín urma 
simpatiei pi solidarité fii popula ̂ ei frize, care pi a dat seama cá 
íntr-o másurá oarecare se afiáíntr-o situafie similará ca ceea a 
minoritájilor asuprite din Románia, (pagina 3)
Opozftia organizatá din Ungaria deja din anii 70 s-a manifestât 
pentru apárarea drepturilor generale a minoritífilor etnice pi pi-a 
organizat activitatea ín acest sens, (pagina 6)
O altácauzá a accidentelor petrecute la Céntrala atomo-energeticá 
de la Cemavodá a fost subnutrifia , lipsa de alimente. Pentru aceste 
munci dificile , adesea la ínálfimi mari , ar fi fost necesare cél 
pufin 5000 de calorii pe zi pe cînd mînearea servità nu a vea nici 
mácar 3000. (pagina 12)
Proteste ímpotriva politicii Romániei din presa disidentà si 
religioasá din R.D.GJpagina 16)

Contra cost, redactfui trimite traducerea oricarui 
articol cu dreptul de republicare.

Adresa:
Erdélyi Tudósítások, H-1399, Budapest Pf. 260 Ungaria
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Coofhnemw uj Tpancwibaanim
e etWMdCjemuKe ocaevqaemcH natoxeuue uaifuonajiwux 

MenbiuuHcme e PyMuuuu, eé eHeumenanurnuveacux icypc, 
paccK03bieaemcM o cyjpJőe pyMuncxux öexengee e Benzpuu

Ifi cwepacajiHH
H e npeyBesHSCHHe: ecjiH b xauuuH nepaqi bpcmcum, acaxcM, b Tesante 
juyx incomes b PyMUHMH noBdojy codmojanHCb 6u pacnopjuceHHX h yxaau 
CoBera mhhhctpob, se rosops yace o paatopsaceuHsx llam ona Pociiy6nnxn, 
to Banyans 6u tokom noaccMecniuH xaoc, npu xoropoM BJiacra hcm.huycMO 
iiajia 6u' (crp. 2)
"Baracoe iipaBHTOibCTBO no cooőpaaceHHXM TexHOxpan« nocraBHJK) nepex 
coöoh uenbio nocreneiiuoe juucBiuHpoBaiuic HcßojibuiHX nocenemiH. Vke 
aasaJiH aaxpuBaTbCx mccthuc hottobhc OTjenemu, ManuHuu, uikoiih... sth 
nocniHOBJieuHJi buskuim Tpeaory b xpyry fpiooB...” (crp. 3)
”B xoBue 70 x rcaoB nosBHBuieecs b Bearprnt jCMOxpaTtnecxoe onnoaHUHoaaoe 
jbhjcchhc htjuk) aa ce6a ochobhuc Bonpocu no íamuTe upas aauHOuaJibuux
MCUbUIHHCTB...' ( d p .  6)
"Bropax npHwsa Hccsacraux cnysaeB npw crpoHTenbcrae HeptaBcaacoñ 
aroMHOH ancxTpocnuniKM 6uiia CBJOana c nHTamtCM. / Ihm stoh TpyjHOH 
{uohhcckom pafjoTU hcoőxcuhmo 6ujk> oöecnesHTb no xpaitHCH Mcpe 5009 
xanopHCB b jeob, auiaxo paőosMe pcrxo nojiysajw meny, coicpacamyio 
aaace 3000 xanopHH.* (crp. 12)
HpOTecru pcJiHTHOMux K onno3HUHOuuux tpynrmpoBOK I3P npOTHB 
UJOHHUHCrCKOH nOJlHTHKH PyMUHMH RO OTHOUICHKIO K CBOHM HHUHOHaJlbHHM
MeiibiiiHucraaM... (crp. 16)

VeaxaeM ue sum am ejiu! Ecau eac sauumepecyem kwcoh-auőo 
emumba U3  Hauieeo exeMeorauiKa, m u c  yjosOMcmmieM 

vepeeejteM ee na pyacKuü jouk u emuuteM sclm.
Ham aj pec:

Erdélyi Tudósítások, H-1399 Budapest, Pf. 260, BeHrpHH
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TSfDK
Az államvélemény árnyékában

Úgy tűnik, hogy Kelet-Németországban 
egyre határozottabban körvonalazódik egy 
második fal, amelyik ugyancsak némete
ket, sót mi több, keletnémeteket választ el 
keletnémetektől. A fal egyik oldalán a 
vívmányaira büszke államhatalom és a 
beletörődött tömeg, a másik oldalon a 
szabadságjogaikat őrző, gyarapító egyházak 
és Istenben, vagy másában, az emberben 
hívó fiatalok. A csúcson levők zajos csinna
drattával választást rendeznek maguknak, 
enyhe, noszogató erőszakkal rábírják a 
rezignáltakat, hogy voksukat a demokrácia 
felül kis lukkal ellátott perselyébe dobják, 
az utóbbiak pedig, élve törvény r '.ca 
jogukkal, ellenőrzik a szavazatok számát, 
és hosszú, indulatos polémiát folytatnak a 
hatalommal, hogy nem 97 százalék igen 
volt a ládikában, hanem csak 89 -  helyen
ként még kevesebb. Sajnos a kisebb szám 
is arról tanúskodik, hogy nem véletlenül a 
„rezignárió” a kulcsszava a mai keletnémet 
állapotokat taglaló politikai eszmefuttatá

soknak. A keletről áramló friss fuvallatok 
kissé megbolygatták a technikai színvo
nalban és szociális biztonságban élenjáró 
„német demokratikus hétköznapokat”, ám 
rendszerrengető megmozdulásokat nem 
eredményeztek. Ez többek között a néme
tek közmondásos és saját maguk által is 
kesernyés mosollyal nyugtázott rendszere- 
tetének, valamint a rendőrség viszonylag 
kíméletes, ám alapos tevékenységének 
köszönhető. A keletnémet másként gondol
kodók is végigjárták a közösségi ellenállás 
68-as stációit, szabadtéri jazzfesztiválokat 
rendeztek -  engedélyért kilincseltek, majd 
ennek hiányában csakazértis összegyűltek 
—, környezetvédő akciókat szerveztek a 
szürke habos folyók partján, a kifakult 
réteken, az államtól elfordulva masíroztak 
a békéért vagy, ami különösen ingerli az 
ugyancsak „hitre” épülő rendszert, az egyház 
viszonylagos szabadsága köré csoportosul
tak. Ebben szerepet játszott az is, hogy az 
NDK-beli egyházak több vonzó privilégium
mal rendelkeznek. Például olyan könyv
tárat működtethetnek, amelyekben Orwell- 
től a Szputnyik nyugatnémet változatáig 
sok minden fellelhető, olvasható. Az sem 
mellékes, hogy e fiatalok az egyház védelme 
nélkül könnyű prédái lennének a „stázik- 
nak”.

*  *  *

Köztudott, hogy az NDK és Románia 
között az ideológiai egyetértés meleg, baráti 
szálai fonódnak. Ezt a több évtizedes múlt
ra visszatekintő szövedéket a szomszédok
ban végbemenő változás még szorosabbra 
fonta, bár az NDK néha jelét adja annak, 
hogy a román nemzetiségpolitika miatt 
nem szívesen kompromittáltatja magát 
nemzetközi fórumokon. Ennek ellenére a 
távirati iroda bukaresti tudósítója, dr. Ull-

rich Bergt menetrendszerűen szállítja a 
román vívmányokat méltató jelentéseit, 
amelyekben néha a nyugati sajtónak is 
odabök, mondván, hogy Romániában a 
nemzetiségek helyzete példás, a kisebbsé
gek anyanyelvükön tanulhatnak, sőt a 
román gyerekek 25 százaléka idegen nyelv
ként a németet sajátítja el, ami egy testvéri 
gesztus a németajkúak iránt. Kivándorlási 
kvótákról, kényszerű kihelyezésekről, az 
anyanyelvi művelődés rohamos leépítésé
ről soha nem esik szó. Az idén fordult elő 
először, hogy az evangélikus egyház dr. Bergt 
jelentéseit nyilvánosan cáfolni kezdte. A 
Die Kirche (A templom) című hivatalos 
hetilap március 5-i száma vezércikket közöl 
a főszerkesztő, Gerhard Thomas tollából, 
amely a „testvéreink és nővéreink sorsáról 
szólnunk kell, gondolom” kényszerből 
fakadt.

„A németeknek -  akiket anak idején 
azért telepítettek be, hogy a Napnyugatot 
védjék a töröktől -  Erdély, a Kárpátok

kanyarulatának északi vidéke: a Hazájuk. 
Mostanában viszont elvesztették ezt az 
áldott földet.”

Az éjszakába nyúló beszélgetéseken újra 
meg újra ugyanaz a téma, a gond, a szomo
rúság: a kivándorlás. A hivatalos statisz
tika 1988-ban 12D 000 hívet számolt az 
erdélyi szász lutheránus egyházban. E 
hívek közel fele kérvényezte az NSZK-ba 
való kivándorlását, vagy ahogy ók mondják 
„megcsinálta a papírját”. Jelenleg 118 
lelkész szolgál a templomokban, közülük 
30-an várják a kitelepedési engedélyt.

E számok fölött könnyű elsiklani, de az 
emberi sorsok fölött már nem térhetünk 
ilyen gyorsan napirendre, főként, ha ismer
jük is őket. Az Erdélyben maradók, minden 
távozó rokonnal, baráttal magányosabbak 
lesznek...

Néhány héttel az idézett cikk után újabb 
írással, egy kétrészes szociológiai igényű 
sorozattal jelentkezett a „Die Kirche”: 
„Románia: A nemzetállam és nemzeti kisebb
ségei”. A szerző, Reinhard Weisshuhn 
mintha továbblépne a számok által sugallt 
kilátástalanságon: írásában a tehetetlen
ség mellett felcsillan némi remény is. 
„Albert Klein lutheránus püspök szerint a 
megmaradt németek egyharmada Romániá
ban maradna, ha az NSZK kormánya nem 
támogatná a kivándorlást. A püspök a 
»maradni vagy elmenni« közti döntést az 
egyes emberek magánügyének tekinti, de 
az általa vezetett szebeni (Hermannstadt, 
Sibiu) egyházmegyei tanács a megmaradt 
lelkészeknek már nem adja meg a kivándor
láshoz szükséges engedélyt. A 
kivándorlási hullám ellenére, még ma is 
vannak olyan önálló, mondhatni, érintetlen 
német falvak, amelyek életben tudnának 
maradni, ha békén hagynák őket” -  állítja 
a püspök.

A magyarok rövid említése után, Weiss

huhn egy érdekes, majdnem szűz területet 
érint, egy „új” nemzetiséget fedez fel, „szét
szórtan élő cigányokat”. Számuk a hivata
los statisztikákban 250 000, azonban más 
forrásokban meghaladja az egymilliót.

A Románia területén élő kisebb, 100 000 
főt el nem érő nemzetiségeket, (zsidók, 
ukránok, oroszok, szerbek, horvátok, szlo
vének, szlovákok, törökök, görögök, bolgá
rok, örmények, tatárok) felsorolása után 
Weisshuhn így összegzi a helyzetet. „A 
nem-román lakosság aránya az össznépes- 
ségnek legalább a 15 százalékát teszi ki. 
Más országokban is élnek hasonlóan jelen
tős nemzeti és vallási kisebbségek, de ez 
sehol nem vezetett ilyen méretű kivándorlási 
hullámokhoz.” Ennek okát az erőszakos 
beolvasztási politikában, a települések 
hagyományos arculatának és életvitelének 
szétzúzásában, az anyanyelvű oktatás és 
művelődés drasztikus leépítésében, a 
jelentéktelennek tűnő, ámde a nemzetisé
gek létét cinikusan semmibe vevő intézke
désekben (például a magyar, német város
nevek eltörlése) látja. A cigányok helyzeté
re visszatérve a szerző kiemeli, hogy 
gyakorlatilag ők az egyetlen népcsoport, 
amely életkörülményei folytán haszonélve
zője a falurombolásnak, kivételt képeznek 
a nyugat-romániai cigányfalvak és egyes 
városok cigánynegyedei, ahol már kisebb 
számban letelepedtek, és kialakítottak egy 
sajátos életformát. Az NDK-beli sajtóban -  
tudomásom szerint -  eddig ez a két cikk 
jelent meg a valós romániai helyzetről, 
viszont a „második nyilvánosságban” több 
stencilezett füzet, szamizdat szól a „testvér
országról”, az ott élők nehéz sorsáról.

Egy jénai csoport kb. 500 példányban 
adta ki a „Románia -  Tudnivalók, képek, 
tudósítások, versek egy tőlünk távoli/közeli 
országról” c. „könyvecskét”. A gondosságot 
talán jól jellemzi, hogy a szerzők minden 
példányba eredeti fényképeket ragasztottak.

„Mi, e füzet kiadói, Romániát egy igen 
vendégszerető országként ismertük meg. 
Ugyanakkor tudomásunkra jutott, hogy 
ott jelenleg rengeteg gond van. Szerintünk 
a sajtó felületes és nem mindig valós képet 
ad Romániáról, amiből honfitársaink igen 
keveset tudhatnak meg a valódi Romániá
ról. Füzetünk ezt a hiányt próbálja némileg 
pótolni.”

A magyar olvasó számára kissé naiv -  
helyenként középiskolás történelemkönyv
ízt árasztó - , ám tárgyilagosságra törekvő, 
illegális füzet jó előtanulmány a „pozitív” 
előítéletekkel Romániába látogató NDK 
turista számára.

A „három román fejedelemség” története 
után -  a szamizdat összeállítói panaszolták, 
hogy Magyaroszágról semmilyen német 
nyelvű tájékoztató anyagot nem sikerült 
beszerezniük -  a nemzetiségi helyzet fel
vázolása következik — néha pontatlan 
adatokkal vagy enyhén túlzó becslésekkel 
(pl. „hivatalosan egy-, valójában kb. négy
millió cigány van”). A magyarok számát -  
akik Európa legnagyobb, nem saját orszá
gában élő nemzeti kisebbsége -  több mint 
2 millióban adják meg.

A gazdasági összeomlást bemutató feje
zetben -  Ceausescu politikai portréját is 
körvonalazzák. A kurta életrajzhoz ironi
kusan egy cím- és ranglistát mellékelnek, 
és megjegyzik: „a 40 első titkár közül 38 
Ceausescu közvetlen rokona” — ami nem

egészen igaz. A maoizmus hatását is 
kiemelik „az 1971-es kínai látogatás után 
a főtitkár saját kezűleg aláírt rendeletek
kel kezdte kormányozni az országot...”

Az egyházak helyzetét ecsetelő fejezet a 
nagyobb felekezeteket sorolja fel, megadva 
a hívek számát is -  enyhe túlzásokkal. 
Például 2,5 millió római katolikus, túlnyo
mórészt magyarok és németek. ("Viszont az 
adatok felsorolása után mentségül hozzá
teszik,, hogy minden forrás más számokat 
közöl.) A kulturális élet színvonalát egy 
hétköznapi tévéműsorral illusztrálják -  
kiváló ötlet. A Securitate címszónál a 
szerzők az ország nyomasztó szegénységét 
a titkosszolgálat által elhallgattatott 
értelmiségiek-ellenzékiek tehetetlenségé
nek számlájára írják -  sőt ezt a jövőre is 
kivetítik. A kiutat talán a brassói munkás- 
tüntetésről szóló helyszíni beszámoló vil
lantja fel. A kötet kirándulóhelyek, turista
útvonalak és az élelmiszercsomag-küldés 
módozatainak ismertetésével zárul -  ami 
a szamizdatok világában is kuriózummá 
teszi.

Szolidaritást vállalni valakivel, amikor 
az ember maga is együttérzésre, támoga
tásra szorul -  és vállalni ezt az érzést, 
tenni azért, hogy érvényre jusson: kézi 
géppel lapot sajtolni, kabát alatt terjesz
teni - , hogy más is az államilag rejtegetett 
igazságjavak birtokába jusson -  mindez 
együtt több, mint csoda. Mert nekünk, 
magyaroknak kék útlevelünk, stytószabad
ságunk, és kétmillió erdélyi „rokonunk” 
ellenére is oly nehezen megy az együtt
érzés, oly töredékesen, méltóság és nemzet- 
féltő jövöbelátás nélkül szemléljük a 
hozzánk legközelebb állók romlását — és 
mindig akad valami kisszerű, praktikus 
napi ügy, menekültkérdés, kenyér- vagy 
kényelemféltés, esetleg apró-cseprő politi
kai sáncharc, amiért feláldozzuk együtt
érzésünket -  és talán még azt is ölbe tett 
kézzel, némi varsói szerződéses büszkeség
gel szemléljük, hogy egy keletnémet 
csoport lapot készít, egy másik gyógyszert 
visz -  és nemcsak a sajátjainak, az erdélyi, 
bánáti németeknek, hanem a mieinknek 
is. És bibliát, és érdeklődést, és szolidari
tást.
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