
BE KE GYÖRGY 

Exodus Erdélyből, délre és keletre 
1. Most kezd igazán nemzeti gonddá válni az, ami másfél évszázada apasztja, gyengíti az 

erdélyi magyarságot: a szülőföld kényszerű vagy „önkéntes" elhagyása. E másfél évszázad-
ban harmadszor kerül az anyaország, s így a nemzet figyelmének teljébe az Erdélyből érkező 
magyar népvándorlás. 

Először közvetlenül Trianon után, mikor vagy kétszázezer magyar kisember, tisztviselő, 
vasutas hagyta el lakóhelyét, választotta a bizonytalanságot, vagonlakást, mivel puszta létét 
sem látta biztosítottnak a berendezkedő új román állam keretei között. 1944 őszén, a szovjet 
seregek nyomás alatt kivonuló magyar csapatok védelmében, vagy éppen honvéd egyenruhá-
ban, katonaként újabb százezrek vágtak neki a nyugatra vivő országutaknak. Közülük 
tízezrek maradtak az anyaországban vagy nyugati szétszóratásban, miután rokonoktól, 
barátoktól értesültek a szülőföldi viszonyokról: a Groza-kormány adta látszat-jogegyenlőség 
ellenére, elkobozták otthoni házacskáikat — százezrek maroknyi vagyonáért vívott hosszú 
csatákat, sokszor eredménytelenül, a Magyar Népi Szövetség a kormányhatóságokkal —, 
nem várta már a hadak útján kényszerűen „elkalandozottakat" addigi kicsi állásuk, 
legfennebb a bosszúálló népbíróság. Nem a fasizmus bűnöseinek felelősségre vonását teszem 
itt szóvá, hanem az égbekiáltó méltánytalanságokat. Más mérce járta a románnak, más a 
magyarnak. A szovjet hadsereg Bukarestben megjelenő, román nyelvű lapja nemegyszer 
tiltakozott a román háborús bűnösök bújtatása vagy mentése ellen. Mivel a román hadsereg 
1944. augusztus 23-án Németország és Magyarország ellen fordította fegyvereit, az előző, 
háromesztendős szovjetellenes hadjárat vétkesei, az egyenruha védelmében, az antifasiszta 
hadjárat résztvevőivé vagy hőseivé váltak, és a román népbíróságok nem nagyon keresték 
közöttük a tömeggyilkosokat. (Egyedül Ogyessza városában 1941 őszén 25 ezer szovjet 
polgárt gyilkoltak le egyetlen nap alatt, megtorlásképpen a román parancsnoksági épület 
felrobbantása miatt. A tábornok-bűnösöket, erős szovjet nyomásra, 1945 elején halálra 
ítélték, de maga Groza miniszterelnök és a kommunista igazságügy miniszter, Lucrejiu 
Pátrá?canu járta ki számukra I. Mihály királynál a kegyelmet. Nyilván, a tömeggyilkosságot 
nem csak a felelősségre vont tábornokok hajtották végre, hanem a soha bíróság elé nem 
került tisztek, altisztek sokasága.) A két Antonescun, a nemzetvezetőn és a külügyminiszte-
ren kívül valójában nem vontak igazán felelősségre román háborús bűnösöket. E „megbo-
csátó" román háttér előtt működött a kolozsvári népbíróság, amelyet Bukarestből irányítot-
tak, s amelynek egyik fő vádlója magyar ember volt, Bányai László, a Magyar Népi 
Szövetség „temesvári" vezető csoportjának tagja — ez a csoport szolgaian hajtotta végre a 
román nacionalizmus parancsait — le a községi jegyzőkig és kisbírókig mindenkit horthysta 
háborús bűnösnek nyilvánított, és börtönbe, ezzel a pusztulásba küldött. (Ez is feltáratlan 
még az erdélyi magyarság utóbbi fél évszázadának történetében.) Haza merészkedett 
volna-e ilyen hírek hallatán a nyugati fogolytáborokból szabaduló erdélyi magyar? Für Lajos 
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Mennyi a sok sírkereszt? című művében adatokat is említ, a háborús mobilitás számait az 
1938 és 1948 közötti időkből. Eszerint az újra elcsatolt területekről 1944 és 1948 között 400 
ezer magyar menekült át az anyaországba. Köztük a megrettentett erdélyi magyarok. 

Mind e két menekültáradatot az anyaország teljes erejéből támogatta. A magyar sors 
üldözöttéit látta bennük. A harmadik, mostani nagy menekülthullám fogadtatása nem 
egyértelmű, nem kíséri osztatlan rokonszenv. Megtörött volna a nemzet lelki egysége? 
Szerintem egészen másról van szó. 1918 és 1944 után az egész magyar nemzet megvert, 
szétdúlt, méltánytalanul súlyosan megbüntetett közösség volt. A dunántúli, a tiszántúli vagy 
erdélyi magyar egyképpen. Most azonban egy erkölcsileg győztes anyaországba érkeznek az 
erdélyi menekültek. Olyan anyaországba, amely keményen küzdött a Ceau$escu-diktatúra 
ellen és erkölcsi-politikai kiállásaival vitathatatlanul előmozdította a romániai változásokat. 
(Tévéadások, rádióüzenetek, félmilliós tömegtüntetés a Hősök terén a romániai falurombo-
lások ellen.) 1989 decemberébert az egész magyar közéletet átható eufória, a segélyszállítmá-
nyok sorozata azt jelezte, hogy a nemzet törzse méltóságteljesen, győzelme tudatában 
kívánja lezárni a történelem egyik drámai fejezetét. 

És akkor — tovább érkeznek a menekültek, immár Iliescu rendszere elől? 
Több évtizedes szemlélet szűk horizontja bosszulta meg magát. Az erdélyi magyarság 

kiszolgáltatottságát egy vezető klikk, a Ceau?escu család személyes bűneként fogtuk fel, 
a védekezés minden eszközét e család és a gonosz diktátor ellen irányítottuk. Benne 
foglaltatott ebben a szemléletben, ki is mondták nemegyszer, hogy Ceau^escu bukása 
egyszeriben megoldja a romániai nemzetiségi elnyomás súlyos gondjait. A diktátor után 
következő demokratikus kibontakozás önműködően visszaadja az erdélyi magyarság jogait, 
iskoláit, egyetemeit — nem csak a Bolyai Tudományegyetemet számolták fel, hanem a 
marosvásárhelyi orvosi főiskolát, s a művészeti és mezőgazdasági intézeteket is — különben 
is, az őrült egyeduralmat csak jogállam követheti, és a román tömegek nyomorával együtt 
eltűnik a párját ritkító nemzetiségi megkülönböztetés. Ebben a tévtudatban élt az erdélyi 
magyarság jó része is, nem kis mértékben anyaországi és nyugati üzenetek hatására. 
Elfeledkeztünk arról, hogy a román nacionalizmus Ceau?escu előtt is létezett, jó száz 
esztendeje titkolt, de sokszor lelepleződött célja Erdély teljes románosítása, a homogén 
Románia megteremtése. Ez az egynemű nemzeti ország jelszó volt 1920 után is, Trianont 
követően, Ceau$escu pusztán átvette a román nacionalizmus céljait, úgy is mondhatnám, 
behódolt a román nacionalizmusnak, amely most már nem liberális, parasztpárti vagy 
vasgárdista színekben jelentkezett, hanem kommunista egységtörekvésként. Nem vagyok 
bizonyos abban, hogy kellő eréllyel fel tudtuk volna venni a harcot a Ceau§escu mögött álló 
igazi ellenség, a román nacionalizmus ellen, de sajnos, meg sem próbáltuk. Ezért aztán, 
mikor a diktátor kivégzése után szelleme feltámadt —, illetve nem is halt meg ez soha — és a 
Vatra Románeascá köpenyét öltötte magára, elkezdődött a fékevesztett magyarüldözés 
Erdélyben, magyar iskolák önállóságának megakadályozása, a magyar nemzeti tudat 
eltiprása, az anyaországhoz fűző lelki, szellemi kötelékek eltépése — Erdélyben egyetlen 
magyarországi folyóirathoz, könyvhöz sem lehet hivatalosan hozzájutni —, akkor a nemzeti 
rabsága végét váró magyarság riadtan keresett menedéket az exodusban. Nem értették, 
hogy miért mindez a gyűlölethullám, az újabb, még kíméletlenebb megkülönböztetés — a 
diktatúra legalább kordában tartotta, „tervszerűsítette" a nemzetiségek felszámolását is — 
meddig tart ez, hol lehet a vége, mi lehet a vége? Az anyaország lakói ugyanezeket nem 
értették, ingerülten hozzátéve: hát meddig kell még erőnket, energiánkat Erdély magyarsá-
gára fordítanunk, mikor mi is mindennapi küzdelmet vívunk a gazdasági elmerüléssel? 
Előállt az a furcsa helyzet, hogy amíg a kormány most erkölcsi felelősséget vállal az erdélyi 
magyarságért, a politikáját ehhez igazítja, az anyaország közvéleménye, amely évtizedeken 
át követelte ezt az alapállást vezetőitől, látszatra éppen a nemzet felelősségét tagadja meg. 
Úgy hiszem, hogy álmok, ábrándok, félrevezetések áldozatai vagyunk valamennyien. 
Le kell ásnunk az alapokig, hogy tisztán láthassunk. Minden gyűlölködés nélkül — mert ez 
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ismételten eltakarná a lényeget — meg kellene vizsgálnunk viszonyunkat eddig (ez az 
„eddig" másfél évszázad) és ezután a román nacionalizmussal, fel kellene mérnünk a 
nacionalizmus valós veszélyeit, nem változó napi politikai jelszavak alapján, hanem 
szociológiai mélységekben ki kellene dolgoznunk életrevaló stratégiát, amely képes nemzeti 
értékeink, népállományunk, kultúránk, nyelvünk, intézményeink megmentésére, helyreállí-
tására Erdély veszélyeztetett földjén. Ha a szülőföldjét elhagyó, de oda visszavágyó erdélyi 
magyar előtt világos cél áll majd, elfogadható érvelés, akkor nem megható szavak hatására 
fog visszatérni, hanem a józan érdekek parancsára, nyilván nemzeti biztonságának tudatá-
ban. A nyugatnak tartó erdélyi magyar exodus megállításának, megfordításának egyetlen 
reális lehetősége a magyar nemzeti érdekek felismerése és vállalása, pártérdekeken felül, 
a kormánytól kezdve minden egyes állampolgárig, a magyar nemzet minden tagjáig, 
határokon innen és túl. 

2. Ugyanilyen össznemzeti felelősséget igényelne egy másik, kevésbé tudatosult erdélyi 
exodus, a Kárpátok déli és keleti hágóin át folyó, fordított magyar népvándorlás. A három 
nyugati vonulásnál régebbi ez időben, veszélyesebb a nemzet jövőjére. 

Úgy tetszik, hogy amíg féltő aggodalommal őriztük otthonunk főbejáratát, sokkal 
többen keltek útra, önként vagy kényszerből, a hátsó cselédlépcsőn át, keletnek és délnek, 
magányosan vagy éppen tömegével, kevés zajt verve, hiszen sem a befogadó román 
államnak, sem a szerencséjüket Havasalföldön vagy Moldvában kereső magyaroknak nem 
volt érdekük, hogy felhívják magukra a figyelmet. Eltüntetni és eltűnni akartak a román 
tengerben, ami meglehetősen jól sikerült. E magyar sorsvándorok lába nyomát rég befújta a 
szél, emlékük belemosódott a messzeségbe. Temetőik se nagyon maradtak. Már életükben 
annyira elszakadtak elindító szülőföldjüktől és egymástól is, hogy a hazai névnek, pusztán 
ennek nem lehetett ereje az egybentartásukhoz, minek akkor a közös temetőhely, a 
sírkövekre úgyis másként kerül fel a név, mint ahogy odahaza a pap az anyakönyvbe beleírta. 
Az utódoknak könnyebbnek tűnt álnéven beleveszni más nyelvbe, más szokásokba. Cserébe 
ezért anyagi megkapaszkodást reméltek — a feladott lelki otthonosság helyében. Hányan 
találták meg ezt? Még kevésbé tudhatjuk, mert a „befutottak" takarták el igazán egykori 
nevüket, sorsukat. Tudunk egyik-másik kiváló építőmesterről — a bukaresti egyetem 
épületét is magyar ember emelte —, de ki és mi őrzi már azoknak a magyar iparosoknak az 
emlékét, akik ezrével dolgoztak a dunai román kikötőkben, századokon át újabb meg újabb 
hazai emberhullámökkal pótolva az idegen ég alatt elmerülteket. Nyoma sincs már annak, 
hogy valamikor magyar katolikus papok miséztek, gyóntattak olyan városokban, mint 
Pite$ti, TTrgovi$te, nem is említve Galacot, Brailát. Levéltárak poros aktái emlékeztetnek a 
kálvinista misszionáriusra, Czelder Mártonra, aki Losoncról került szolgálattételre Havas-
alföldre; egymagában, hajdonfővel, dideregve kelt útra tél idején, mikor roppant komiszan 
vág az orosz pusztákról érkező Krivec, egyik havasalföldi városból a másikba tartott, aztán át 
Moldvába, hogy mentse Istennek és a nemzetnek a magukat elveszejtő református magyar 
lelkeket. Kuriózum lett, hogy a moldvai Szászkút városkában a múlt században még 
református templom állott, benne magyarul énekelték a zsoltárokat. Be is zúzták mindegyre 
a templom ablakait, ha felhangzott az ének. A kővel hadakozók a maguk erősnek vélt hitével 
nem tudták eltűrni, hogy valaki más nyelven és más szokások szerint imádja az Istent. 
(A Moldvai csángó népdalok és népballadák 1954-es bukaresti kiadásában közölt csángó 
térképen is szerepel a Szeret és a Tatros folyók között egy Szászkút nevű helység, ez azonban 
nem az eltűnt református magyarok, hanem félreeső telepen meghúzódó katolikus csángó 
magyarok telephelye.) 

Moldva csángó magyarjairól külön szólhatnék, sorsukról, amely azonban úgy különbö-
zik századok magyar vándorlóinak vonulásaitól, mint éves búzavetés a diófától. A csángó 
magyarok nem a kisodródok közé tartoztak (legalábbis tömegeikben nem), nem megkapasz-
kodtak másik nép telephelyein, hanem ők adtak nevet a dűlőknek, patakoknak — Klézsén 
ma sincs román elnevezésük a határrészeknek —, lévén Isten után alapítók ott, ahol ma is 
élnek. 
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Soha senki nem adott számot — anyakönyvi pontossággal — a havasalföldi és moldvai 
magyar kirajzásokról, szétszéledésről. Egyetlen teljességre törekvő krónikás Koós Ferenc 
múlt századi bukaresti református pap és tanító, ó is csak a moldvai csángókról tudott 
megbízható áttekintést adni, miután 1858-ban faluról falura járva kereste meg őket. 
Megfigyelte, hogy melyik egyházközségben milyen nyelven prédikálnak, feljegyzéseiből 
tudjuk kikövetkeztetni, hogy azóta hol és milyen mértékben románosodtak el a moldvai 
csángó magyarok. Koós sem tudta felmérni a székely kivándorlás hullámaival érkezett és a 
havasalföldi falvakban nyomtalanul eltűnt erdélyi magyarok lélekszámát. Életem és emlé-
keim című sorskrónikájában annyit jegyez meg egy helyen, hogy az 1864-es romániai 
jobbágyfelszabadítás után a cigány rabszolgák — igen, nem jobbágyok, hanem rabszolgák 
voltak! — mind egy szálig elhagyták addigi keserves életük színterét, a bojári uradalmakat, 
helyükbe pedig majdnem mindenüvé vándorló székelyek érkeztek. Munkát keresők, akik 
szülőföldjükön fölöslegessé váltak. A földesurak és a tiszttartók nagyon megbecsülték az 
újonnan jött magyar szolgákat, mert szorgalmas, hűséges és hozzáértő földművesek voltak. 
(Koós személyes élményeket szerezhetett ezekről a székely kivándorlókról egyik jóbarátja, 
Veress Ferenc útján, aki a legnagyobb havasalföldi birtokos, Obrenovics herceg gazdatisztje 
volt.) Bözödi György a Székely bánjában 1938-ban külön fejezetben foglalkozott az 
óromániai székely kivándorlással. „A Romániában élő magyarok számát a század végén 250 
ezerre teszik, akik közül mintegy 100000 csángó. A Romanischer Lloyd százezerre teszi a 
számát azoknak a magyaroknak, akik tartózkodási engedéllyel vannak Romániában — ezek 
a székely kivándorlók." Teljességgel kiszolgáltatott emberek, akik kénytelenek elfogadni 
a birtokosok feltételeit, az éhbért, az otthontalanságot, mivel nem védi őket senki. 
A Monarchia konzuli hivatalai számára ezek a kisodródott magyarok fölösleges terhet 
jelentettek, s a diplomaták, hogy közönyüket indokolják, kitalálták, hogy eme kitántorgott 
székelyek javíthatatlan, züllött elemek. 

így aztán a kiegyezés utáni osztrák—magyar külhatóságok valósággal belekergették 
őket a gyors asszimilálódásba. A bojárok meg a tiszttartók törődtek volna az új cselédek 
anyanyelvével, nemzeti identitásával? Ha a jövevényeket sem érdekelte ez! Nagy szorultsá-
gukban a kenyeret többre becsülték az anyai nyelv szavainál, az alázatos belesimulást 
menedékükbe a lelkük mélyén rejtekező, erőtlen gyermekkori emlékeknél. 

3. Legbiztosabb nyomjelek a Bukarestben megtelepedett magyarokról maradtak fenn. 
Már a múlt század elején magyar értelmiségiek, polgárok is kerültek ide, akik a társas élet 
igényét hozták magukkal. Egy vándor református pap, Sükei Imre 1815-ben magyar iskolát 
alapított, három esztendővel előbb, minthogy a „román Apáczai Csere János", az Erdélyből 
érkező Gheorghe Lazar bevezette a román nyelvű oktatást a Szent Száva Líceumban (innen 
datálódik a román anyanyelvű oktatás története.) A 48-as szabadságharc elbukása után 
tömegével települtek meg Bukarestben menekülő magyar honvédek, tisztek, katonák, 
civilben orvosok, jogászok, építőmesterek. Törökország menedékszigeteire Havasalföldön 
át lehetett legkönnyebben eljutni Erdélyből. Sokan meg is álltak Havasalföld székvárosában 
és másutt, al-dunai városokban, hiszen ez a terület akkor félig-meddig török gyarmat, majd 
csak tíz esztendő múlva egyesül Moldvával, és 1878-ban vívja ki állami függetlenségét. 
A török főhatalom megkönnyítette valamelyest a magyar emigránsok helyzetét (másrészt 
nehezítette is, mivel Sztambul tartott Bécs bosszújától), a földrajzi közelség is vonzónak 
tűnt; sok Kossuth-emigráns azzal a szándékkal érkezett nagy kerülővel Bukarestbe, hogy 
közel legyen Magyarországhoz, ha ott, hitük szerint, újra fellobban a forradalom lángja. 

A polgári eszményeket valló magyar megtelepülök hamarosan egyesületeket hoztak 
létre, külön kaszinót az urak számára, másikat az iparos segédeknek (a kisiparos mester 
„úrnak" számított), ez a két egylet nemsokára egyesült, kórus jött létre, magyar bálokat 
rendeztek, 1860-ban Koós Ferencék hetilapot adtak ki, ha csak fél esztendeig tudott is 
fennmaradni (Bukuresti Magyar Közlöny). Példásan érvényesült a felekezeti összefogás, 
ami akkoriban elképzelhetetlen a Kárpátokon innen, Magyarországon, Erdélyben. Éppen a 
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bukaresti magyar lap jegyezte fel, hogy 1860-ban, Széchenyi István gróf haláláról közösen 
emlékeztek meg az ottani katolikusok és reformátusok. Mégpedig egyházi keretek között, 
előbb az egyik, majd a másik felekezet templomában, papjaikkal együtt. Az ökumenizmus 
mai világigényét már akkor beérlelték magukban, kisebbségi magányukban, Bukarest 
magyar lakói. 

A polgárosult értelmiség erjesztő és megtartó szerepe még jobban kitetszik, ha a 
bukaresti magyarság helyzetét összehasonlítjuk a moldvai csángó magyarokéval. A Szeret és 
mellékvizei partján számszerűleg összehasonlíthatatlanul több magyar élt, mint Bukarest-
ben, századok óta honos magyar népesség, de mivel nem volt értelmiségi rétege, a nemzeti 
pusztulás szakadékába zuhant. Amíg a csíksomlyói ferencek átjárhattak a hágókon át a 
moldvai csángók közé, addig fennmaradt közöttük a magyar szó, a magyar ének, az akkori 
időknek megfelélő magyar öntudat. Magyarország hatalmi helyzetének hanyatlása indította 
el a csángók elrománosodásának folyamatát. Az „egyszerű" csángó népben több bölcsesség 
élt, mint a történelmi Magyarország uraiban: ha nemzeti megmaradásuk vágyának akartak 
hangot adni, akkor azt énekelték, hogy „Halljuk, áll még Magyarország!" Vádjaikat 
záporozó román soviniszták alighanem „revizionistáknak" kiáltják ki ezért a hajdani csángó 
parasztokat. Holott egyszerűen azt érezték meg ott, a Szeret partján, amit ma az anyanemzet 
erkölcsi felelősségeként szoktunk emlegetni. Moldvában egyetlen kiemelkedő magyar 
értelmiségi akadt, Petrás Ince János klézsei ferences pap, az egyik első magyar folklórgyűjtő. 
Megkockáztatom a feltevést, hogy ennek a végül is titokzatos körülmények között 
meggyilkolt papnak és az emlékének szerepe lehet abban, hogy a Szeret mentén Klézse a 
leginkább magyarnak maradt csángó település. 

Bukarest magyarságának polgári szellemű, nemzeti jellegű szervezkedése nagyon 
hamar kihívta maga ellen a román államhatalom haragját. Abban az országban, amelyik — 
említettem — 1878-ig maga is félgyarmat, tehát a török főhatalom ellen kellene egyesítenie 
minden erejét, a felkorbácsolt nemzeti gyűlölet a viszonylag kevés számú, az állami 
szuverenitás számára teljesen veszélytelen magyarok, görögök, zsidók, bolgárok ellen 
fordult. Az „idegeneknek", ahogyan a nemzetiségieket nevezték, nem nagyon adták meg az 
állampolgárságot, kizárták őket az állami életből, a hadseregből. Az 1881-es bukaresti ipari 
kiállításon egyetlen gyógyszerész sem vehetett részt, amin Veress .Sándor emlékíró, 
publicista, a budapesti Vasárnapi Újság külső munkatársa alaposan meg is lepődött. 
Felvilágosították, hogy a kiállításon való részvétel előfeltétele: az illetőnek román fajúnak 
kell lennie. Márpedig a szép számmal található bukaresti, ia§i-i patikusok mind németek. 
Hiszen ezek nemzedékek óta itt élnek, csodálkozott tovább Veress Sándor. Akkor sem 
váltak román fajúakká. Még ama Alexandru F. Flechtenmacher nevű, ía§i-i születésű 
zeneszerző sem, aki izzó román nemzeti indulók szerzésében tűnt ki. Az óromániai zsidók 
1920-ban kaptak román állampolgárságot: addig csupán megtűrtek voltak Havasalföldön és 
Moldvában. De mivel a trianoni béke előírta, hogy Erdély minden lakójának meg kell adni a 
román állampolgárságot, s ilyképpen az erdélyi zsidók azon nyomban román állampolgárok 
lettek; a groteszk helyzetet kiigazítandó avatták hirtelen román állampolgárokká a nemzedé-
kek óta Romániában élő, és ott a kereskedelmet meg az ipart felvirágoztató zsidókat. 

E történelmi háttér magyarázza azt a keserves küzdelmet, amelyet az óromániai 
magyarságnak kellett vívnia nemzeti létéért, nyelvéért, iskoláiért. Ez teszi érthetővé a 
moldvai csángó magyarok körében véghezvitt nemzeti-nyelvi rombolást. Ma sem érdekte-
len, hogy a román nacionalizmus milyen érvekkel igyekezett elsorvasztani a bukaresti 
magyar nyelvű oktatást. Az állami főfelügyelő kinyilatkoztatta, hogy csak a frissen 
betelepült magyar családok gyermekei járhatnak magyar iskolába, a Románia területén 
született magyarok néni. Mivel az, aki Románia földjén született, eleve románnak számít, 
román iskolában a helye. Ceau§escu „nemzeti koncepciójának" eme előfutára nem volt más, 
mint Carol Dávilá professzor, a román orvostudomány megalapozója, történelmi pletykák 
szerint Liszt Ferenc törvénytelen fia. 
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Ezt a nemzeti torzulást ostorozta szatirikus hévvel a nagy román író, Ion Luca 
Caragiale, „zöld románoknak" csúfolva a fasizmus múlt századi román előhírnökeit. Nem is 
volt maradása a szülőföldjén, berlini száműzetésben fejezte be életét. Román antifasiszták 
mostanság is Caragialét hívják segítségül. A bukaresti Románia Liberá ellenzéki napilapban 
a Ceau§escu-diktatúrában meghurcolt Mihai Creangá azzal tette nevetségessé a minap a 
nacionalista handabandázás szónokát, Ion Coja urat, „a kiváló filozófust, akinek ifjú 
korában humora is volt, de pillanatnyilag a Vatra Románeascá alelnöke", hogy cikke cégén, 
utóiratban, mintegy mellékesen megkérdezte tőle: „Mondja, Coja úr, mennyi ideje nem 
lapozta fel Caragialét?" 

Fentiek talán indokolják, miért írtam az előbb, hogy alaposan meg kell vizsgálnunk 
magyar viszonyunkat a román nacionalizmushoz, legalább másfél évszázadra visszamenően. 
Jó lenne, ha ezt román barátainkkal együtt tehetnők meg. De ha erre még nem akad 
partnerünk, magunknak kell elvégeznünk a szomorú feladatot. 

Igaz, kezdhetném a vitát saját magammal: Koós Ferenc általam 1971-ben kiadott 
emlékiratából miért hagytam el a hajdanvolt derék pap küzdelmét iskolájáért a bukaresti 
hatalmasságokkal? Miért csak az összekötő szálakról beszéltem mindig, ha a magyar—ro-
mán történelmi kapcsolatokat szóba hoztam? Igazolhatom-e magam a jövendő előtt azzal, 
hogy a teljes teijedelemhez ragaszkodva egyáltalán nem jelenhetett volna meg Koós 
emlékirata, hogy a magyar—román kapcsolatok drámai csomópontjairól szólni sem lehetett? 
Elhiszi-e ezt a majdani irodalomtörténész, ha kezébe kerül az emlékirat kritikája, mondjuk a 
bukaresti A Hét, 1971-ból, s ebben azt olvashatja, hogy a kötet bevezetőjében olyan 
vonatkozásokra is utalok, amelyeket a „jobb megértés érdekében semmiképpen sem lett 
volna szabad mellózni a szövegközlésnél." Ha a sejtetés helyett közlöm eme részleteket, a 
cenzúra az egész kötetet leállítja, Koós azon nyomban „románellenesnek" minősül az 
ellenőr torzult felfogásában. Regények vagy még inkább szociográfiai munkák kritikájában 
sűrűn számon kértek olyasmit, amit a legbalgább cenzor sem engedélyezett volna a diktatúra 
Romániájában. Hát a számonkérést miért engedélyezte? Alighanem ez volt a züllöttség 
cinizmusának pokolbugyra. Idegrendszer kérdése, hogy meddig lehet kibírni. Negyvenöt 
esztendő után belerokkantam... 

4. Újabb magyar népvándorlás indult délnek, át a Kárpátokon, a trianoni békekötés 
után. A háromszorosára növekedett, s különösen Erdéllyel igen meggazdagodott Románia 
fővárosa gyors fejlődésnek indult. A pénzforrásokkal együtt a munkaerő is oda összponto-
sult. Nem csupán önkéntesen. A .magyar határ közelébe eső erdélyi nagyvárosok, Arad, 
Szatmár, Nagyvárad üzemeit leszerelték, és Bukarestben, Brailán építették fel újra. Ezekből 
lett a Malaxa-művek meg a brailai Nehézgépgyár. Hivatalosan stratégiai magyarázata volt az 
áttelepítéseknek, egyben pedig a magyar ipari munkásság szétszórását szolgálta. Mit 
kezdhetett egy nagyipari munkás üzem nélkül Szatmáron, Váradon, Aradon? Utánaindult 
tegnapi gyárának, gépeinek. 

Ezekből a tömegekből meg a székely cselédlányokból és ácsokból, kőművesekből 
duzzadt fel majdnem százezresre a bukaresti magyarság létszáma a két háború között. 
Valóságos magyar kolónia alakult ki a Duna-parti két nagyvárosban is, Brailán és Galacon. 
Jelentós magyarlakta várossá v§lt az olajbányászat központja, Ploie?ti. Ebben a korszakban 
— a Koós Ferencék alapította Hunnia Egyesület hagyományait folytatva — magyar 
közművelődési társaságok, műkedvelő csoportok, magyar kórusok alakulnak, 1931-ben 
Magyar Színház nyílik Bukarestben, egy évadon át játszik, a román fővárosban tanuló 
erdélyi magyar főiskolásokat a Koós Ferenc Kör diáktagozata fogja össze — református 
jellegű egyesület, amely otthont nyújt más felekezetűeknek is —, egész sor magyar lap 
jelenik meg, többségük az erdélyi olvasók számára készül, de jelentkeznek hitbuzgalmi helyi 
kiadványok, a brassói lap Bukaresti Lapok címmel fővárosi kiadást szerkeszt. A bukaresti 
egyetemen jogászkodó Szemlér Ferenc regényben írja meg az akkori bukaresti magyar életet 
(Más csillagon). 
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Magyar művelődési élet támadt olyan al-dunai városban, mint Braila, ahol addig csak 
elemi iskola — igaz, kettő is belőlük — jelentette a magyar életet. Egy vállalkozó szellemű 
református pap, Torró Miklós gyermekek számára újságot nyomtat a városban, Gyertyafény 
a címe, Erdély-szerte terjesztik, tizenhat oldalán verset, prózát, zenei krónikát, hitbuzgalmi 
anyagokat közöl. Rangos munkatársa is akadt a lapnak, első közlésre küldte ide verseit, 
meséit Benedek Elek. 

Előző nemzedékek életre szólóan meghonosodtak az Ókirályságban. Az 1920 után 
délre vonult magyar csapatok 1940 őszén és a következő évben, a bécsi döntés után, 
majdnem mind visszatértek szülőhelyükre. Útra keltek azok is, akik tíz—tizenöt év alatt 
jobb egzisztenciát alakítottak ki maguknak a román városokban, mint amilyen a szülőföldjü-
kön várta őket. A nemzeti szabadság vonzásán túl siettette távozásukat, hogy az uralomra 
jutott bukaresti kormányzat — Antonescu marsall vezetésével — az ipar, a gazdasági élet 
magyartalanítását hirdette meg, külön románosítási minisztériumot állított fel. 

Két hét állt rendelkezésükre — augusztus 30-a és szeptember 13-a között — azoknak a 
magyaroknak, akik délről északra, vagy azoknak a román hivatalnokoknak, vállalkozóknak, 
akik északról délre költözködtek. Szülőfalum, Uzon, a Székelyföld déli csücskén a népek 
országútjává lett. De a hivatalos határidő lejárta után is tömegesen érkeztek dél-erdélyi 
magyar menekültek a Székelyföldre, a zöld határon át. Folytatódott a hivatalos repatriálás 
is, konzuli papírokkal. Csángó apósom és családja Bukarestben élt a két háború között. 
A bécsi döntés után a román fővárosban maradtak. 1941 februárjára a vasgárdista lázadás 
szörnyűségei és a magyarok tömeges hazatelepülése megérlelte a családban a távozás 
gondolatát. Végül maradtak. Szándékukra a megőrzött kitelepedési engedély emlékeztet. 
1941. február 11-én állította ki a bukaresti magyar királyi követség, 12247-es sorszámmal. 
Abban az évben negyven nap alatt Bukarestben ennyien kaptak áttelepülési engedélyt. Ez 
így folytatódott egészen 1944-ig. Felerősödött a hazatérési folyamat a szovjetellenes háború 
kitörésekor. A romániai magyar férfiakat aknaszedő csapatokba vitték a frontra. A bécsi 
döntést követő négy évben magyar és román lakosok százezrei cserélődtek ki Erdély északi 
és déli része között, így aligha érvényesek azok a román részről idézett, az észak-erdélyi 
nemzetiségi helyzetet mutató statisztikák, amelyek az Í941-es magyar népszámláláson 
alapultak. 1944 őszén alig volt magyar férfi Dél-Erdélyben és Bukarestben. 

5. Közvetlenül a front tovavonulása után, 1944 őszén tizenöt gyermek gyűlt össze az 
1815-ben alapított bukaresti magyar iskolában. Négy évvel előbb négyszáz diák járt ide, az 
egyház autója hozta-vitte őket a távoli negyedekbe. Ez az arány jól érzékeltetheti a bukarestis 

magyarság majdnem teljes elapadását. Egy ideig nem is nagyon növekedett a román főváros 
és más havasalföldi, moldvai városok magyar népessége. A két háború közötti keserű 
tapasztalatok kedvüket szegték a próbálkozóknak. Akik jöttek, azokat helyezték újságok-
hoz, a párt, a szakszervezet központjába, minisztériumokba. Évtizedek múltán majd 
felhánytorgatja Ion Láncránjan tollával a román nacionalizmus, hogy a magyarok hozták a 
román nép nyakára a kommunizmust. Akkor a berendezkedő kommunista állampártnak 
megbízható emberekre volt szüksége, és az erdélyi magyarok nemzeti, fizikai védelmüket 
látták a kommunisták vonzónak tűnő eszméiben, gyakorlati intézkedéseiben. 

Nekivágtak az ókirálysági utaknak megint megélhetést kereső munkanélküli magyarok 
is, főként székelyek.-Egyik első írásomnak tizenkilenc esztendős koromban ezt a címet 
adtam: Vándorló székelyek. A brassói Népi Egység 1946. július 23-i számában jelent meg. 
A költő-főszerkesztő, Szemlér Ferenc fő helyre, vezércikknek tördeltette. Két székely 
férfival találkoztam a Kárpátokon átvivő vasúton. Egyik gyergyói fűrészgyári munkás volt, 
az üzem a háborúban leégett, a munkás hat gyermekével nyomorgott, majd elvándorolt az 
olténiai Turnu Severin városába. Másik székely fiatalember az al-dunai Brailán beállt 
kikötői rakodómunkásnak. írásomban a századunk eleje óta újra meg újra ismétlődő panaszt 
fogalmaztam meg: „Az elvándorlók foltos nadrágjai, szomorú tekintete vádol. Vádolják 
azokat, akik még mindig nem értették meg, hogy a székely nép életkérdése az iparosítás." 
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Ez az exodus arányaiban még nem hasonb'tott a két háború közötti népáramláshoz. 
Felkerekedtek szerencselovagok is. Egyik riportutamon a konstancai kikötőben udvarhelyi 
fiatalemberre bukkantam. Ó is örült a találkozásunknak. Mesélt. Dokkmunkásként kereste 
a kenyerét, itt tartotta a kikötő színes világá. Elővettem a ceruzámat, lefogta a kezem. 
„Ha tudom, hogy megírja, egy szót sem szólok. Ne tegyen tönkre. Otthon, Udvarhelyen úgy 
tudják, hogy hajóstiszt vagyok..." 

Nemzeti veszéllyé akkor vált a déli és keleti áttelepülés, amikor hivatalos kivándorolta-
tás lett belőle. A bukaresti államvezetés elhatározta a fiatal magyar értelmiségiek szétszórá-
sát Moldvában és Havasalföldön. Könnyű dolga volt, Romániában az egyetemet végzett 
fiatalokat központilag irányították munkahelyeikre. Jellegzetesen bizánci módszerrel indí-
tották el a genocídiumot. 1958 nyár elején nagygyűlésre hívták össze a marosvásárhelyi 
orvosi egyetem frissen végzettjeit. A tanítási nyelv akkor ott még kizárólag magyar volt. 
A hangulat az erdélyi magyarság körében joggal aggodalmas: Nagy Imréék budapesti 
kivégzésére mintegy jeladásra, Romániában elkezdődött a tömeges leszámolás 1956-ért. 
A vásárhelyi orvostanhallgatók közül nagyon sokan „sárosak" voltak a megtorló hatalom 
szemében. A gyűlésen a párt szónokai nem börtönt ígértek nekik, hanem Moldva állítólagos 
„hívását" tolmácsolták: kevés az orvos azon a vidéken, a végzősök testületileg kérjék az 
odahelyezésüket. Természetesen, egy rövid időre. És szintén természetesen, nem büntetés-
képpen, hanem a „román—magyar néptestvériség" jegyében. 

Egy sajtótörténeti epizód elárulja a hatalom igazi szándékát. A bukaresti Előre első 
oldalon tudósított az egyetemisták gyűléséről. Albert Sándor helyettes főszerkesztő — kellő 
naivsággal — elhitte a testvériség szép igéit, és valami effélét adott címnek a tudósítás fölé: 
„A magyar—román testvériség jegyében stb." Botrány lett a címből. „Albert elvtárs, 
magának igazán tudnia kellene, hogy nem ez a lényeg, amit a magyar újságnak hangsúlyoznia 
kell" — jött a megrovás igen magas helyről, és Albert Sándort egy évtizedre mellékvágányra 
irányították, többé nem volt beleszólása a lap vezetésébe. (Majd Brassóban, 1968-ban ő teszi 
a Brassói Lapokat egy időre a nemzeti önismeret egyik műhelyévé — talán csakazértis 
virtusból!) 

Kiderült a hatalom igazi szándéka már a következő tanév végén. Akkor is Moldvába 
irányítottak minden végzős magyar orvostanhallgatót. És attól kezdve végig, három 
évtizeden át. Majd a fiatal mérnököket. Aztán a közgazdászokat. Legvégül a tanárokat. 
A magyar főszakosokat is. Mária Terézia legalább megüzente Mikes Kelemenéknek, hogy 
Törökországból nincs visszatérés. Bukarest nem üzent semmit, de magyar értelmiségiek 
csak fondorlatosan, nagy anyagi áldozattal kerülhettek vissza — néhányan csupán — 
Erdélybe, moldvai, havasalföldi, deltái száműzetésükből. így alakult ki mindegyik ókirály-
ságbeli megyében, nagyobb városban kényszerű magyar kolónia. 

Számkivetettjeink megpróbáltak védekezni sorsuk ellen. Cseke Péter egyik könyvében 
megrajzolta néhány Moldvában „felejtett" magyar orvos életútját. Ha ők nem jöhettek 
vissza Erdélybe, legalább a gyermekeiket meg akarták tartani az anyanyelv védelmező 
körében. Nyári vakációkra hazaküldték őket az erdélyi nagyszülőkhöz. Pite^ti városában 
annyi magyar mérnök gyűlt össze, hogy valamiféle féltörvényes egyesületet alakítottak, 
önművelésükre. Terveztem, hogy felkeresem őket. Addigra azonban „feloszlatták" a 
társulatot, államvédelmi parancsra. Nem tűrhetik meg a „szeparatizmust!" Iliescu elvtárs 
jelzőjének, amit az önálló magyar iskolákra alkalmazott, lám csak, megvolt az előzménye 
Ceau$escu diktatúrájában! 

Havasalföld, Moldva szétszórt magyar értelmisége, akárcsak az erdélyi szórványvidé-
kek magyarsága, „hajszálgyökereken" tartotta éltető kapcsolatát a magyar művelődéssel. 
Ha nem sikerült fogni a Kossuth Rádió adásait, átkapcsoltak Szabad Európára. Könyvekhez 
egy élelmes csíkszeredai kereskedő, Tőzsér József révén jutottak hozzá. Tőzsér évtizedek 
óta jóval többet rendelt az új könyvekből Hargita megyébe, mint amennyi ott egyáltalán 
elfogyhatott. A könyvlistákat szétküldte egész Romániába, magányos magyar értelmiségiek-
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nek, akik a kínálatból választhattak, és postacsomagban, utánvéttel kézhez kapták a kívánt 
könyveket. A „Tőzsér-posta", ahogy A Hétben félig tréfásan, de igaz tisztelettel elneveztem, 
döntő szerepet játszott a magyar diaszpóra szellemi-művelődési táplálásában. Néhányszor 
átnéztem megrendelőik névsorát. Kovács Attila egyetemi előadótanár lakiból, Bellák 
Olgáét Ploiestiből, több száz nevet jegyezhettem ki Óromániából, olyan magyar olvasókét, 
akik Tózsérék országra nyitott könyvesboltjából szerezték be az új könyveket (A Regátban 
csupán Bukarestben működik magyar kölcsönkönyvtár, a Petőfi Ház egyik szárnyában.) 
Érkezett megrendelés Tőzsérékhez' moldvai csángóktól is. Viorel Bucioaga első levelét 
románul írta, Ónfalváról, a Dózsa György utcából, illetve — Gheorghe Gheorghiu-Dej 
városából, a Gheorghe Dója utca 19. szám alól. „Csángó diák vagyok, aki szeretném jól 
megtanulni anyanyelvemet. Segítsenek hozzá ehhez. Küldjenek el nekem minden magyar 
nyelvtankönyvet, ami csak megjelenik." Később személyesen megismertem az ónfalvi 
fiatalembert, aki csakugyan „megtanulta az anyanyelvét" olyannyira, hogy felvették a 
kolozsvári egyetem magyar nyelv és irodalom szakára. Neve itt már Bucsak Attila lett. 
Kallós Zoltán „keresztelte el", illetve keresztelte „vissza", hiszen a moldvai csángó magyar 
családok mind-mind magyar vezetéknevet viseltek, mielőtt a román jegyzők át nem írták 
őket románoknak. 

Búvópatakszerű a mellőzött kisebbségi magyarság művelődése: ott tört fel, ahol a talaj 
nincs ledöngölve a sírja fölött. A hetvenes években lakiban sok száz magyar egyetemi 
hallgató tanult, jobb lélekkel fogadták őket Moldva székvárosában, mint Kolozsvárott, 
Temesvárott vagy Bukarestben. Önképzőkört alakítottak, olvasókört, író-olvasó találkozót 
rendeztek, a Kriteriontól ajándékba egész könyvtárat kaptak. Magyar szokások szerint ülték 
meg a magyar húsvétot, másodnapi locsolkodással, ami teljesen ismeretlen a moldvai 
románok között. Erdei tisztásokon táncokat rendeztek, elvonulva, hogy ne legyenek az 
állambiztonság szeme előtt. De el lehetett-e tűnni az ezerszemű megfigyelés elől? 
A diákművelődés hangadóit meghurcolták, a húsvéti locsolást betiltották, a ia$i-i magyar 
egyetemi hallgatók ártatlan szervezkedését olyan hévvel, dühvel zúzták szét, mint egy 
kémközpontot. 

Viszonylag szabad működésük idején ezek a magyar diákok igyekeztek feltárni Ia§i 
magyar történelmi emlékeit, például azoknak a magyar huszároknak a történetét, akik 
életüket adták Moldva szabadságáért. (Törökellenes bojárok segélykérésére 1717-ben 
négyszáz huszár érkezett Moldvába, köztük háromszáz magyar fiú, akik egy Ferenc nevű 
kapitány vezetésével lasinál megütköztek a tatárokkal, és elestek a harcban.) A történelem 
nyomjeleitől vezérelve a ia§i-i magyar diákok eljutottak a moldvai csángó településekre is, 
bátorították a csángó fiatalokat, hogy ne adják fel őseik nyelvét, hagyományait, ébredjenek 
öntudatra. Ez még nagyobb „bűn" volt a román hatalom szemében, mint a diákok 
húsvéthétfői locsolása... 

Nem a ia§i-i magyar diákok ösztönzésére, régebbi élmények hatására alakult szemem 
előtt egy bákói csángó magyar sajátos lázadása. Demse Márton sorsát bemutattam Meghívó 
nélkül című, 1979-es Magvető-kötetemben. Miként szerzett magyar műveltséget a székely-
udvarhelyi középiskolában, hogyan próbált tanítóként hasznára lenni csángó népének 
Moldvában, majd elbocsátása után mozdonyvezetőként kereste kenyerét. Közben verseket 
írt magyarul, gyűjtötte az anyagot egy olyan krónikára, amelyben „bennszülöttként" mutatja 
be a Szeret menti csángó világot. 

Demse Márton sorsa nagyot fordult azóta. Belefáradt örökös harcába környezetével, 
amely nem értette küzdelmét az anyanyelvért, magyarságáért. Néhány esztendővel ezelőtt 
— elsőnek a történelemben — református magyar papot küldtek Bákóba, annyira megnöve-
kedett az oda helyezett erdélyi magyar kálvinista értelmiségiek száma. Demse Marci és a 
református pap az anyanyelvüket oltalmazó közös küzdelemben barátkoztak össze. A vége 
az lett, hogy a nyugtalan mozdonyvezető áttért-a református hitre. 

— Hiszen te lélekben most is katolikus vagy, Marci — mondtam neki. 
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— Az hát. De valamiképpen tiltakoznom kellett, hogy a zsinati törvényeket a világon 
egyedül Moldvában nem tartják be. A ia$i-i püspökség nem hajlandó elismerni hívei jogát a 
magyar miséhez, gyóntatáshoz, prédikációhoz. Hátha így még Rómába is eljut a hírem. 

Marcira jellemző konok dac ez, amelyre Ia§i püspökénél előbb figyelt fel a helyi 
állambiztonság. Évekig tartó zaklatás. Fenyegetések. Nyilvános megszégyenítés, persze, 
nem áttéréséért, hanem mivel két darab százlejest akart átcsempészni a határon, mikor 
Magyarországra készült látogatóba. Demse Mártont kinevezték helybeli „horthysta revizio-
nistának". Munkahelyéről csak azért nem küldték el, mert nagy szükség volt szakképzett 
mozdonyvezetőkre... 

6. Ebben a helyzetben találta az 1989-es romániai társadalmi földrengés — forradalom? 
államcsíny? — a moldvai és havasalföldi szórványmagyarságot. A tanárok, tanárnők, akik 
legkésőbb kerültek oda, majdnem mind hazatértek. Önhatalmúlag, még a szabad állásvál-
toztatás törvénye előtt. Orvosok közül kevesen jöttek vissza Erdélybe. A mérnökök 
többsége is maradt. Kialakított életrendjük van, sokat a családja is odaköt már, szülőföldjü-
kön nem várja őket munkahely, orvosi körzet, üzem, hivatal. A pillanatnyi szabadságban 
mutatkozott meg, hogy egy egész nemzedék, ha nem kettő, végképp elszakadt Erdélytől. 

De a magyar nyelvtől és magyar kultúrától még nem. Milyen erős ez á lelki kötés? 
Biztató jelzések érkeztek. Craiován, Olténia központjában magyar óvodát és magyar iskolát 
kértek. Bukarestben önálló életet kívántak az 1815-ben alapított, az utóbbi években 
majdnem teljesen elsorvasztott magyar iskolának. Nevet is adtak neki; Ady Endréről, a 
néptestvériség váteszéról keresztelték el. A bukaresti minisztérium sem Ady Endre nevét, 
sem a magyar iskola önállóságát nem fogadta el. A craiovai követelések teljesítéséről sem 
érkeztek hírek. A hatalmi nyomás és a Bukarestben is szervezkedő Vatra Románeasca 
terrorja konzerválni akarja a Ceau^escu-diktatúra nyomorúságos nemzetiségi viszonyait. 
A szórványmagyarság öntudatos fellépésére mégiscsak építeni lehet, ha a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség az 1990. májusi választásokon magyar jelöltet állított majdnem 
minden megyében, Erdélyen és a Bánságon kívül Óromániában is. 

Első ízben a romániai magyarság történetében. A két háború között, mikor százezernyi 
magyar élt Bukarestben, nem lépett fel itt magyar képviselőjelölt. Az 1946-os parlameni 
választásokon a Magyar Népi Szövetség önálló listával indult, de még Erdélyben sem állított 
minden megyében jelölteket. Fogaras, Krassó-Szörény megyékben és másutt az MNSZ arra 
szólította fel tagjait és rokonszenvezőit, hogy adják szavazatukat a baloldali párttömörülésre, 
melybe nem sokkal a választások után a Magyar Népi Szövetség is belépett. A moldvai 
csángók közül 1948-ban került ki először és utoljára országgyűlési képviselő, Duma György, 
de ó már egy olyan választáson, amelyen lényegében csak a kormánytömörülés indult. 
Volt-e kilátás arra, hogy 1990-ben magyar képviselő jusson be a parlamentbe, mondjuk 
Botolani vagy Vaslui megyékben? Aligha. Mégis történelmi döntés volt a jelöltállítás szinte 
minden megyében. Egyféle népszámlálást helyettesített: hány magyar vallja és vállalja 
nemzetiségét az óromániai szórványokban? Ha a jelöltek nem is futnak be, de a számbavétel 
jelezheti, hogy milyen nemzeti kulturális ellátás igénye rajzolódik ki a romániai magyarság 
egészében. 

Órománia szórványmagyarsága szép számmal jelentkezett a választásokon. Az RMDSZ 
listái a legtöbb szavazatot Bukarestben kapták (3765), többet, mint a bánsági Krassó-Szö-
rény megyében, legkevesebbet Braila megyében (286). Összességében a Kárpátokon túli 
területeken 14864 voks jutott a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek. Több, mint az 
erdélyi Beszterce-Naszód vagy Szeben megyékben. 

Országosan az RMDSZ képviseló-jelölti listái közel egymillió, egészen pontosan 
983 890 szavazatot gyűjtöttek össze. Majdnem kétszer annyit, mint a Magyar Népi Szövetség 
az 1946-os választásokon. Akkor 569 651 MNSZ-szavazatot számoltak össze. A két választási 
eredmény között 414239 plusz magyar szavazat mutatkozik. Érdemes ezt közelebbről 
szemügyre venni. Az 1948-as népszámlálás szerint, Romániában másfél millió magyar 

100 



nemzetiségű állampolgár élt. Az 1977-es népszámlálás 1 millió 707 ezer magyart tüntetett 
fel. A növekedés 207 ezer. Az 1990-es magyar szavazatok száma ennek éppen a duplája. 
Igaz, hogy 1946-ban magyar szavazatokat adtak le a Demokratikus Pártok Tömbjére is, a 
baloldali párttömörülésre. Részint a Tömb keretében fellépő szociáldemokraták agitációjá-
ra, akik Kolozs és Szilágy megyékben magyar jelölteket indítottak és juttattak be a 
parlamentbe, Lakatos Istvánt és Brúder Ferencet — a Székelyföldön a szociáldemokraták 
jelöltje, a háromszéki Szabó Albert az MNSZ listáján indult és lett képviselő —, részint 
azokban a szórványmegyékben, ahol a Magyar Népi Szövetség jelöltjeinek nem lett volna 
igazán esélyük a sikerre. Tegyük fel, hogy ilyképpen mintegy ötvenezer magyar szavazó nem 
az MNSZ-re voksolt. Vegyük számításba, hogy 1946-ban 21 év volt a választójog küszöbe, 
ezért újabb ötvenezerrel csökkenthetjük a különbséget, ami így is 314 ezer szavazat. A 
hivatalosan elismert 200 ezres magyar népességnövekedés — ebből le kell számítanunk a 
kiskorúakat — nem magyarázza a nagy szavazatszámot. Egyetlen kulcs a rejtélyhez: a román 
statisztikusok ezzel a választási eredménnyel elismerték, hogy jóval nagyobb a magyarság 
lélekszáma Romániában, mint amennyit ők engedélyeznek a nyilvánosság számára. Az 
1990-es választási eredmények sokkal inkább alátámasztják Sebők László és Süle Andrea 
becslését, miszerint már 1985-ben 2 millió másfél százezer, egyházi adatokat alapul véve, 2 
millió 210 ezer magyar élt Romániában. (Hetven év. Magyarságkutató Intézet, Budapest, 
1990.) 1985 óta, ha nem is növekedett jelentősen a magyarok lélekszáma — főként a 
kivándorlás miatt —, de nem is csökkent lényegesen. 

Felbecsülni és ennek alapján megítélni lélekszámot nem éppen tudományos eljárás a 
huszadik század végén. Romániában azonban egy évtizede semmilyen statisztikában nem 
tüntetik fel a nemzetiségi arányokat, és 1980 előtt is — bizonyíthatóan — az erre vonatkozó 
adatok mindenkor manipuláltak voltak! 

Ugyancsak az előbb említett kiadvány becslése szerint, 1966 és 1977 között „több mint 
háromszázezer erdélyi költözött a Regátba." Ez a háromszázezer állampolgár semmiképpen 
sem lehetett többségében magyar nemzetiségű. E vonatkozásban — ez is fölöttébb 
tudománytalan eljárás — személyes tapasztalataimra támaszkodom: abban az időben 
rendszeresen jártam a regáti vidékeket, ilyen arányú magyar betelepülést észrevettem volna, 
hiszen a hatóságok számára túlságosan is gyanúsan érdeklődtem a népmozgásról. Meg aztán 
ismerjük a román hatalom erőszakos lépéseit a diktatúra utolsó időszakából, amikor katonai 
szolgálattal mozgósított magyar munkásokat olténiai bányákba, bukaresti építkezésekhez, 
magyar diákok ezreit „helyezte át" hivatalból regáti városokba. Mindezek heves ellenállást 
váltottak ki az erdélyi magyar lakosságból, és — például a diákcserék — lényegében 
megbuktak. Maga a tanulmányíró, Sebők László is úgy véli, hogy az említett időszakban 
néhány tízezer magyar költözött át a Regátba. 

Ebből az újabb magyar diaszpórából 14864 fő szavazott 1990 májusában a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség jelöltjeire. Nem annyira az ilyképpen szavazók száma igazán 
jelentős, hanem a bátorságuk. Moldvában és Havasalföldön — Bukarestet kivéve — 1989 
decembere után helyükön maradtak a bukott diktatúra hatalmi szervei. Immár Iliescu 
pártjára állva, ezek a falusi, városi és megyei vezetőségek vezették le a választásokat, 
olyképpen, hogy az Ókirályságban aratott legnagyobb győzelmet a Nemzeti Megmentési 
Front. Ebbe a győzelembe derekasan belesegített az új román titkosrendőrség, az úgyneve-
zett Román Információs Szolgálat, régi nevén: Szekuritáté. Egy nemrégiben kiugrott román 
államvédelmis tiszt, bizonyos Adrián Ionescu kapitány szerint, a Szolgálat igazgatója 
gratulált az egész állománynak, „hogy hozzájárult a Nemzeti Megmentési Front kampányá-
nak sikeréhez és a Front győzelméhez." (Idézet a 22. című bukaresti ellenzéki hetilapból.) 
A magyar választók meglehetősen elszigetelten élnek az Ókirályságban, az RMDSZ-nek 
aligha volt kellő apparátusa a körükben végzendő propagandához. A magyarok legfennebb 
egymást agitálhatták. Ami nem volt éppen veszélytelen, hiszen a románlakta városokban, 
üzemekben azonnal feltűnt az efféle „szeparatizmus", amit Iliescu elvtárs erélyesen elítélt a 
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bukaresti televízióban. Tizennégyezren mégis vállalták a magyarságukat. Hozzájuk számít-
hatunk legalább ugyanennyi hozzátartozót, gyermeket, mozgásképtelen, öreg szülőt. 

Sajátos népszámlálás volt! 
Megint kimaradtak ebből, mint négy évtizede minden magyar mozgásból, a moldvai 

csángók. Bákó megyében 2177 szavazatot kapott a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. 
Ezek a szavazók minden bizonnyal ott élő magyar értelmiségiek és gyimesi csángó magyarok 
voltak. (Gyimesbükk ugyanis Bákó megyéhez tartozik.) A magyarul beszélő csángók 
számát, minden fogyatkozásuk ellenére, napjainkban is legalább hetvenezerre tehetjük. 
Főként Bákó megyében laknak. Ezeket vagy nem engedték lelkük szerint szavazni — a 
romániai válsztás nem pusztán politikai döntés volt tavaly, hanem érzelmi színvallás is —, 
vagy a diktatúrától átörökölt helyi hatalmi szervek egyszerűen meghamisították a szavazato-
kat. Megvan itt ennek a hagyománya. Az 1977-es népszámláláskor rendeletben mondták ki, 
hogy márpedig „Bákó megyében nem élnek magyarok." 

E vonatkozásban, a csángókérdésben Romániában semmi nem változott. 
7. Meg lehet-e állapítani a választási eredmények alapján, hogy pontosan hány magyar 

él ma Moldvában és Havasalföldön? Annyit mindenképpen meg, hogy a tizennégyezer 
szavazó és családtagjaik bizonyos értelemben tudatosabb magyarok, mint az Erdélyben 
tömbben élők, akik körében magától értetődő volt, hogy a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetségre adják le a szavazatukat. Hát gyermekeik, unokáik megmaradnak-e a nemzet 
hűségén? Az óromániai magyarságnak soha nem volt folyamatos története, a második, 
legfennebb a harmadik nemzedék beleveszett a román nemzet tengerébe. Mindig újabb és 
újabb rajok érkeztek a helyükbe. Az erdélyi magyar exodus délre és keletre minden esetben 
nemzeti fogyatkozás, szemben a nyugati népáramlással, amelyet az anyaországban nyilván 
nem fenyeget a nyelv, a kultúra, az identitás elveszítése. Meg lehet-e állítani a romlást 
napjainkban, a nemzettest és a kirajzások között lerövidült távolságok, a rádiózás, a 
televíziós műsorokat szóró mesterséges holdak korában? A határokat feloldó jövendő 
Európa reményében? És ha igen, akkor hogyan? 

Nem író dolga választ adni ezekre az őt is kínzó kérdésekre. Tiszte csak a gondok 
jelzése, amelyekre az egész társadalom, az egész nemzet találhat megoldást. Emlékeztetni — 
újra meg újra — a történelmi tanulságokra, ez szintén az író kötelessége. 

Megmenthető lett volna a moldvai csángók immár végképp anyanyelvét veszített része, 
mintegy százötvenezer—kétszázezer lélek, ha az egész nemzet nyúl értük szellemi, lelki 
segéllyel, nem csupán néhány jó szándékú, magányos és a tiszteletet parancsoló, de 
valójában erőtlen Szent László Társulat, akkor, amikor a világpolitika hatalmi játékainak 
forgandósága folytán a csíksomlyói ferences barátok többé nem járhattak át hozzájuk a 
Kárpátok hágóin át. 

Odahaza, vagy legalábbis a nemzet körében lehetett volna-e tartani azt a hatalmas, több 
százezres székely tömeget, amely a kötelező határőrzési szolgálat rendjének felbomlása 
után, a kevés termőföld és a fogyatkozó erdők szorításából exodusba menekült, át a 
Kárpátokon, délre és keletre, vagy nekivágott a messzi Amerikának? Orbán Balázs, 
Benedek Elek, meg hányan mások érveltek, vitáztak, könyörögtek: a nemzet, az akkori 
ország, az akkori Budapest irányítson tőkét, alapítson vállalatokat a Székelyföldön, hogy az 
ott élő nép javára épüljön ki az ipar! Amit majd a román nacionalizmus hoz létre, a maga 
telepítési, gyarmatosító, románosító céljai szerint. 

Mikecs László, a moldvai csángók történetírója abban reménykedett, hogy 1918 után, 
most már kényszerűen egy államkeretben élve, az erdélyi magyarság szárnyai alá veszi a 
moldvai csángókat. Legalább ennyi „hasznunk" származzék Trianonból! De Erdély magyar-
sága csak saját erkölcsi, anyagi, szellemi nyomorára figyel, tisztelet egy-két áldozatos 
értelmiséginek, a csángók nem érezhették meg a felemelő vagy akárcsak melegséget küldő 
testvéri kezet. 

Szemléletünk rögzült úgy, hogy a Kárpátoktól délre és keletre legfennebb egzotikumot 

102 



látott meg, magyar életet alig? Ez így hamis. Mikor Koós Ferenc közös adakozásból 
1856-ban új épületet emelt a bukaresti magyar iskolának, ennek a híre Bécsig eljutott, mivel 
Koós tiszteletes és iskolamester tollforgató ember volt, de az már a bécsi szerkesztő, az 
ilyenféle összefogásokra fogékony Török János érdeme, hogy lapjában, ott Bécsben, egymás 
után kétszer is köszöntötte a bukaresti magyar diaszpóra nemes törekvését a megmaradásra. 
Mégpedig mind a kétszer vezércikkben... Igaz, hogy ez idő tájt a keleti színek és romantika 
iránt fogékony Jókai Mór a budapesti kávéházban román pópának nézte a gyűjtőúton levő 
Koós Ferencet. Ha egyszer bukaresti pap... És hiányolta — a szakállát. 

CSEH GUSZTÁV RÉZKARCA 
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