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A kettős identitástudat nem kúrálandó betegség 

 

 „Bár erről az érintettek legtöbbjének nincs tudomása – 

Szatmár megye területén igen sok kettős identitástudatú ember 

él(t). Vannak, akik az ilyen személyeket identitászavarral küsz-

ködőknek, valamiféle identitástudati ’betegségben’ szenvedőknek 

tekintik. A magam részéről leszögezem: semmilyen rendellenes-

séget, gyógyítandó, kóros tudati elváltozást nem látok abban, ha 

valaki érzelmileg nemcsak egy, hanem két (esetleg több) néphez 

kötődik. Szerintem ez is csupán a másság egyik megnyilvánulási 

formája. Amit éppen úgy tiszteletben kellene tartani, mint a töb-

bit. Csakhogy a mindennapi gyakorlatban, sajnos, általában nem 

ez történik, hanem a következő: a kettős identitástudatú egyént 

valamilyen külső ráhatással választásra, azaz a két, szívéhez 

közel álló nemzet közül az egyik mellé állásra, illetve a másik 

megtagadására akarják rábírni. Mintha édesanyja ezt mondaná a 

gyermeknek: Ha apádat is szereted, akkor nekem nem kellesz! 

Válassz: vagy ő, vagy én!” 

 

Boros Ernő 
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A könyvsorozat felelős szerkesztőjének előszava 

 

 

 

Közös fájdalmak könyve 

 

 

Boros Ernő újabb megjelenése az Otthonom Szatmár me-

gye könyvsorozatban (utoljára 2002-ben a Mindennap eljött a 

halál című könyve látott itt napvilágot) nemcsak a helytörténet-

írás magasiskolája, a benne feltárt megrázó tények és súlyos je-

lenségek túlmutatnak egy szűkebb vidék határain. A szerző fá-

radhatatlanul kérdező, az okok és okozatok összefüggéseit kereső 

ember. Az ilyen alkotók bányásszák ki a múltból a cáfolhatatlan 

igazságot, hozzák felszínre, hogy látva lássa tudós, politikus és a 

jámbor polgár miben élt, és miben él ma is.  

Alapvető módszere a tanúk felkeresése, meghallgatása, 

idézése, értelmezése. Nem nagyot, hanem igazat mond. Máskép-

pen is fogalmazhatunk: szomorú nagy igazságok tolulnak elénk 

Boros Ernő könyvéből. Mivel a természettudományos módsze-

rekkel ellentétben a történelem nem vizsgálható laboratóriumban, 

kísérletekkel, mikroszkóppal, vegyi vagy más elemzéssel, a törté-

nész az idők szemtanújához és a tudományág más forrásaihoz 

fordul. Őket hallgatja, faggatja, olvassa, és a számba vett tüne-

tekből állítja fel a vizsgált korról a diagnózist. Ilyen alapossággal 

dolgozó alkotó Boros Ernő. 

A könyv a Trianonban született Románia nemzetiségi po-

litikájáról szól. Irgalmatlan időkről, embertelen időkről. Nemcsak 

a svábokról, nemcsak a magyarokról, nemcsak a zsidókról és 

nemcsak a cigányokról. Mindenkiről, aki nem román, aki nem 

akar románná válni ebben az országban. Olyanokról, akiket em-

bernek teremtett Isten, de embertársai, csak azért, mert nem ro-
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mánok, megfosztják életüktől vagy vagyonuktól, életlehetősége-

iktől.  

A Trianonban született országokat évszázada kísérti egy 

sajátos nemzetiségi politika. A kicsiből hirtelen felnőtté avatott 

románságot például az igazi többségtudat helyett a birtoklási vágy 

görcsei gyötrik, amit száz év alatt sem sikerült kinőniük. Nem, 

mert – tudjuk – amíg csak birtoklunk valamit, addig azt el is ve-

szíthetjük. A hatalom ebben a rettegésben csak az erőszakot, a 

szabadságmegvonást érzi a nemzeti kérdések kezelésére alkalmas 

eszköznek. 

Túlságosan leegyszerűsítettük a kérdést? Lehet. Nem dol-

ga az előszót írónak a kérdés gazdasági, társadalmi, politikai, 

kulturális, etikai, erkölcsi, jogi vetületeit vizsgálni. Főleg nem, 

amikor Boros Ernő  

fejezetről fejezetre haladva villantja fel válaszait a kisebbségi 

létezés elviselhetetlenségének fontos szeleteire. 

Játékszerei vagyunk az időnek? – tehetjük fel a kérdést 

Boros Ernő legújabb munkájának olvasásakor. Úgy tűnik, való-

ban játékszerek vagyunk, de nem az időé, hanem az időt-teret 

birtoklóké. Az időt mindig birtokolja valaki. Baj akkor van, ha az 

a valaki birtokolni akar engem, téged, a világot. Az ember 

ugyanúgy, mint az állam, dönthet a törvény mellett, és dönthet a 

törvény ellen. „Ha a törvény ellenében dönt, kiesik a törvény 

megtartó erejéből” – írja Dúl Antal (1945–2018) teológus. Meg-

jelenik – mindkét oldalon – a félelem, azaz a reménytelenség. 

Boros Ernő végig erről beszél, a félelem megroppantó erejéről, a 

törvényből kiesett hatalomról. 

Végül egy beszédes idézet a könyvéből: „Statisztikai ki-

mutatások szerint a két világháború között Romániából kivándo-

roltak több mint 90%-a valamelyik kisebbséghez tartozott.” Vé-

letlen ez? Természetes folyamat ez? Az ember természetes sza-

badságvágyának a megélése ez? Törvényen belüli létezés ez? 

Véletlen az, hogy az ország mára svábtalan, némettelen, szászta-

lan, zsidótlan lett? Ezekre a kérdésekre és a kérdések miértjére 

Boros Ernő könyve megadja a választ. 
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Nemzetiségek otthonvesztéséről, családok romániai sor-

sának békeidőbeli drámájáról, kisebbségiek közös fájdalmáról 

szól ez a könyv. A szerző fehéren feketén bizonyítja a hihetetlent: 

száz éve folyik a nemzetiségek üldözése nyílt és alattomos mód-

szerekkel egyaránt.  

 

Csirák Csaba 
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Lektori előszó  

 

1986 nyarán, röviddel Nyugat-Németországba szökésem 

előtt, az Al-Duna felől vonatoztam Temesvárra, hogy ott átszállva 

hazatérjek Aradra. Vágtatott a gyors a napfényben fürdő, szépsé-

ges kelet-bánsági tájon, s bár nehéz volt hinnem, hogy sikerül 

majd küszöbön álló menekülési kísérletem a Kárpátok géniuszá-

nak alvilági birodalmából, a búcsú melankóliája fojtogatott. A 

fülkéből a folyosóra mentem, hogy elszívjak egy szálat a cigaret-

tacsomagból, amelyet jugoszláv csempészektől vásároltam vala-

mely temesvári kapualjban.   

A lehúzott ablaknál füstölve csakhamar társam akadt, ma-

gamfajta fiatalember. Máig feledhetetlen fájdalom ült az arcán. 

Semmitmondó beszédbe elegyedtünk, persze románul, de néhány 

mondat után megtudtam, hogy nagykárolyi, mire magyarra vál-

tottam. Akkor aztán elmondta, mi bántja olyan nagyon. Egy déli, 

jugoszláv határ menti településre idézte meg a rendőrség, hogy 

azonosítsa fivérét, akit lelőttek a román határőrök, amint megpró-

bált átúszni a Dunán. De csak két-három hónapra rá hívták, egy 

oszladozó tetemhez, amelyben már csupán a ruha és személyes 

tárgyak alapján ismerhette fel bátyját. Suttogva, súlyosan léle-

gezve mondta el, hogy tömegével kaparják el ezeket az áldozato-

kat jeltelen, közös sírba, koporsó és végtisztesség nélkül. A holt-

testeket nem adják ki a családnak, s beszélnie is tilos a dologról. 

Nagykároly említése, aradi létemre, még közelebb hozta 

hozzám az ismeretlen útitárs felkavaró tragédiáját. E határmenti 

városban élt ugyanis ekkor már tíz éve bátyám, László, odavalósi 

feleségével, Gittával. Mindketten a Szatmári Hírlap újságírói vol-

tak, kollégái és barátai jelen könyv szerzőjének. Boros Ernővel 

ugyan egyszer-kétszer találkoztam csak nagykárolyi látogatásaim 

során, de a beszélgetésekben bátyámék gyakran emlegették, írá-

sait pedig ottani időzéseim alatt olvastam a helyi újságban. Tá-
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gabb értelemben én is kollégája voltam, mint az Arad megyei 

magyar napilap, a Vörös Lobogó, később pedig a bukaresti heti-

lap, az Ifjúmunkás munkatársa. Egyike annak a pár száz romániai 

magyar újságírónak, akiket akkoriban dicsőítő vagy jobb esetben 

semmitmondó szövegek kiizzadására kárhoztatott rossz csillagza-

tuk, miközben a nemzetrészt, amelyet hivatottak lettek volna köz-

írással szolgálni, a kommunista és a nacionalista ideológia kettős 

terrorja nyomorította és tizedelte.  

Nagykárolyt, amelynek főutcáján – máshol Erdélyben és a 

Partiumban nem tapasztaltam ilyet – naponta tüntetően masíroz-

tak hazafias indulókat harsogva a helyőrség katonái, teljesen ma-

gyar népességű városként éltem meg a hetvenes-nyolcvanas 

években. Tudtam, persze, már csak a gyakori német családi ne-

vekből is, hogy elmagyarosodott svábok lakják. Svábok nálunk, 

Aradon is éltek még akkoriban ezerszám, főleg a Maros déli part-

ján fekvő Újaradon. A szatmárival ellentétben e bánsági svábok – 

erős temesvári központjukkal – zömükben megőrizték nyelvüket 

és kulturális intézményeiket, de a magyarokkal ők is szép szám-

ban vegyültek. Az eleve igen tarka etnikai alapképletű aradi ma-

gyarok többségének legalább egy-két felmenője német. Ez a csa-

ládomra is érvényes. 

Akárcsak szatmári véreik, a bánsági svábok is becsülték 

és kedvelték a magyarokat, sem Trianon előtt, sem utána nem 

viseltettek ellenségesen irántunk. Vállalták a sorsközösséget ve-

lünk, nem úgy, mint a nagyobb múltú és számú, szervezettebb 

erdélyi szászok, akik a történelem fordulópontjain élesen egykori 

befogadóik ellen fordultak, s mikor azok országalkotó nemzetből 

hozzájuk hasonlóan elnyomott kisebbségi sorba kerültek, követ-

kezetesen megtagadták velük a közösséget az új impérium ellen. 

Atavisztikus magyarellenességük, melyet a románoktól kiebru-

dalva német földre is sértetlenül magukkal vittek, erősebbnek 

bizonyult, mint nemzetiségi önfenntartó ösztönük. A Bundesre-

publikban élve szellemi képviselőik számára máig aktuálisabb 

téma 1848-49-es konfliktusuk a magyarokkal és a dualizmus kori 

„könyörtelen” magyarosítás, mintsem sorsuk az általuk is meg-
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szavazott Nagy-Romániában, illetve teljes szétzilálásuk és végle-

ges kiárusításuk a kommunista Romániában. 

Magyarok és németek koronként és vidékenként váltakozó 

előjelű együttélése ezerszáz esztendeje a Kárpát-medence és kör-

nyéke történetének alapvető eleme. (E hol békés, hol ellenséges 

viszony még a honfoglalást megelőző ötszáz év hun–gót/gepida, 

illetve avar–gepida/frank korszakának geopolitikai és etnikai 

öröksége.) A sors fintoraként az évezredes birkózást a magyarság 

és a germánság egyaránt elveszítette, s ennek keserű következ-

ményeként mindkét etnikum eltűnt vagy eltűnőben van őshonos 

területeiről az Árpádok egykori birodalmának legnagyobb ré-

szében. Immár jó száz éve folyik a buzgó etnikai nagytakarítás a 

Monarchia legtöbb utódállamában, időnként hathatós nemzetközi 

támogatással, máskor „csak” jéghideg közönytől övezve. A né-

metektől mára már sikerült „megtisztítani” Csehországot, Szlo-

vákiát, Szerbiát és Romániát, a magyarok tekintetében azonban – 

a helyi többségi nacionalizmusok számára – fájó lemaradás ta-

pasztalható. 

Akár a svábmagyarok földjén is.  

És ezzel elérkeztünk könyvünk súlyos üzenetéhez. A 

szatmári svábok újkori kálváriája megrázó fejezete nemcsak a 

magyar–német, hanem a magyar–román, illetve a német–román 

kapcsolatok szövevényes históriájának is. Valóságos történelmi 

Bermuda-háromszög, nem annyira titokzatos, mint inkább tragi-

kus. E vizeken krónikásként, tudományos kutatóként, az egykori 

áldozatok s a túlélő hajótöröttek szószólójaként navigálni a múlt-

ban igen veszedelmes, ha nem éppen lehetetlen vállalkozás volt, 

de manapság is nem kis bátorság, erkölcsi szilárdság kell hozzá, 

hiába tűnik átmenetileg csöndesebbnek a szél, simábbnak a ten-

ger tükre.  

Már ebből a szempontból is különleges Boros Ernő leg-

újabb könyve, mely nem csupán folytatása, kiegészítője korábbi e 

tárgyú műveinek*. Ezen túl is egyedivé teszi azonban tudomá-

nyos objektivitással, kutatói precizitással kombinált személyessé-

ge, emelt fővel vállalt állásfoglalása, a tények, tapasztalatok és 
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felismerések kulturált, mégis kendőzetlen bemutatása a sokaknál 

ilyenkor gyakori maszatolás és kétes relativizálás nélkül.  

E történelmi tanulmányt, dokumentumkötetet, publiciszti-

kát, politikai elemzést és írói visszaemlékezést szerencsésen öt-

vöző mű végső soron tárgyilagos vádbeszéd. S mint ilyen – nin-

csenek illúzióim – pusztába kiáltó szó. Száz év utáni keserű 

visszhangja nemzeti tragédiánk egyik legmegrázóbb dokumen-

tumának, Kós Károly fájdalmas kiáltványának. Mégsem hiábava-

ló, mert a nemzetnek, ameddig él és élni akar, őriznie kell ezeket 

a mementókat, kapaszkodnia beléjük, erőt merítenie az elődök 

szenvedéséből és hétköznapi hősiességéből, melyek nélkül nem 

létezne sem a ma, sem a holnap.  

 

Hudy Árpád 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Boros Ernő: „Volt minekünk jó életünk, van most nekünk jaj.” 

1945–1949: a szatmári svábok deportálástörténete. Status 

Könyvkiadó, Csíkszerda, 2005, második kiadásban A szatmári 

svábok deportálásának története. Nagykároly, 2010 (elérhető a 

Magyar Elektronikus Könyvtárban, a mek.oszk.hu oldalain is.); 

illetve Boros Ernő: „Hogy a magyar pusztuljon” (1944 vége –

1945 eleje: Szatmár megyeiek a földvári haláltáborban). Státus 

Kiadó, Csíkszereda, 2009.  
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Miért éppen én? 

(A szerző előszava) 

 

Bár sokan és sokat írtak a témáról, a szatmári svábok elmagyaro-

sodásával kapcsolatos minden kérdésre még ma sem tudunk 

megnyugtató választ adni. Idézet Baumgartner Bernadett kaplo-

nyi születésű, Budapesten élő történész Kisebbség a kisebbségben 

című, A Szatmár megyei németek a két világháború között (1918–

1940) alcímű, a kolozsvári Kriterion Könyvkiadónál 2012-ben 

megjelent, 264 oldalas könyvéből: „A szatmári svábok történeté-

vel foglalkozó szakirodalom igen szegényes. A feldolgozások 

nagy része Németországban született, egykori szatmári svábok 

tollából, elfogult hangnemben. (…) A szerzők túlnyomó többsége 

(…) nem tudományos igénnyel közelített a témához. (…) Stefan 

Schmied, Ferdinand Flesch, Ernst Hauler, Sepp Pfeiffer (és még 

sokan mások) tollából sorra jelentek meg a szatmári svábok tör-

ténetéről szóló írások. Noha ezek a tanulmányok tartalmaznak 

rendkívül fontos adatokat is, a magyarosítás–elmagyarosítás, il-

letve az egyház szerepének kérdésében nagymértékben elfogult-

nak tekinthetők. (…) Mind a korabeli német, mind az 1945 után 

megjelenő, egykori szatmári svábok által írt tanulmányok a szat-

mári kérdést valójában egyoldalúan, a kierőszakolt asszimiláció 

téziséből kiindulva tárgyalják, és legtöbbször az erőszakos ma-

gyar kisebbségpolitika áldozataként tüntetik fel a szatmári svábo-

kat. Ugyanilyen szubjektivitás jellemző a korabeli magyar írások-

ra is, amelyek csupán a spontán asszimiláció tételét hangsúlyoz-

zák, és a már elmagyarosodott svábokat az újabb időkben az erő-

szakos német mozgalom áldozatainak tekintik.” 

Baumgartner Bernadette kellő tudományos alapossággal 

és elfogulatlansággal tárgyalja a két világháború közötti időszak-
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ban történteket és a témát általában. (Feltehetően azért tudott tár-

gyilagosan hozzáállni ehhez a gyakran „kényesnek” bizonyuló 

kérdéshez, mert részben német-sváb, részben elmagyarosodott 

sváb családból származik.) Hiánypótló könyvének köszönhetően 

közelebb kerültünk annak megértéséhez, ami a szatmári svábok-

kal a történelmi Magyarországon való megtelepedésüktől a má-

sodik világháború végéig történt. Az 1944 vége utáni időszak 

sváb vonatkozású történéseit viszont még egyetlen általam ismert 

munka sem vette számba kellő tájékozottsággal, alapossággal. 

Ezért a következőkben erre teszek kísérletet. Miért gondolom 

magam alkalmasnak e feladatra? Három okból.  

1. Mert a szó szoros értelmében „benne élek” a témában. 

Születésem, 1952 óta Nagykárolyban lakom, amely város a szat-

mári svábok központi településének tekinthető. (A Német De-

mokrata Fórum megyei központja hivatalosan Szatmárnémetiben 

van ugyan, ám a legtöbb sváb Nagykárolyban és a környező tele-

püléseken élt/él.) Szülővárosom egyik, sváb családok lakta utcá-

jában nőttem fel, gyerekkori és későbbi barátaim többsége sváb 

származású. Nagy részük időközben Németországba települt, de 

gyakran hazajárnak, így ottani életükről, bölcsőhelyükhöz való 

viszonyulásukról, etnikai hovatartozásuk megítélésének alakulá-

sáról is folyamatosan első kézből értesültem/értesülök. Ráadásul 

– miközben a kultúrám magyar – kb. 85 százalékban sváb, illetve 

osztrák származású vagyok magam is. Magyarnak tartom magam, 

ugyanakkor a nagykárolyi, illetve Nagykároly környéki svábok – 

függetlenül attól, hogy ők maguk minek vallják magukat – 

ugyanolyan közel állnak szívemhez, mint a magyarok. Egyszóval 

jellegzetes képviselője vagyok az e vidékre olyannyira jellemző 

sváb-magyarságnak, amelynek (legalábbis az én generációmba 

tartozó) tagjai számára magyarnak vagy svábnak lenni egészen 

olyan, mint egyazon nemzet fiának, illetve leányának lenni. 

Nagykároly melletti sváb faluba, Kálmándra nősültem, ahol egy 

ideig laktam is. Anyósom négy évet húzott le sváb deportáltként a 
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Szovjetunióban, apósomnak a földvári haláltábor1 foglyaként volt 

része egész életére kiható negatív élményekben. Amíg éltek, 

Donbász és Földvár állandó téma volt a családban. Mindez külö-

nösen fogékonnyá tett minden iránt, ami a svábokkal történt, il-

letve a sváb-magyar együttéléssel kapcsolatos, és erről a kérdés-

körről való alapos tájékozódásra késztetett.  

2. Azért is szinte predesztináltnak érzem magam a máso-

dik világháború óta a szatmári svábokkal történtek „mérlegének” 

a megvonására, mert az ezredfordulót megelőző, illetve követő 

három+két évben újságíróként sorra végigjártam azokat a romá-

niai Szatmár megyei, illetve magyarországi Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei településeket, ahonnan 1945 januárjában a Vörös 

Hadsereg katonái erre alkalmasnak ítélt férfiakat és nőket „jóvá-

tételi munkára” hurcoltak el a hajdani Szovjetunió területére. 

1997 és 2002 között több száz volt deportálttal készítettem inter-

jút, amelyben nemcsak a deportálás ideje alatt velük történtekre 

 
1 1944 októberének végén a visszavonuló német–magyar egységek nyomában Szatmár 

megyébe is orosz–román csapatok vonultak be. Ezekkel együtt – két város, Szatmár-

németi és Nagykároly kivételével – visszatértek a megye településein lévő őrseikre a 

második bécsi döntés előtt is itt szolgált román csendőrök. Akik rövidesen a következő 

Szatmár megyei településekről indítottak – otthonaikból civilekként összeszedett – 

magyar és sváb férfiakat a Brassótól 22 kilométerre lévő, földvári haláltáborba: Bere, 

Börvely, Csanálos, Csomaköz, Domahida, Érkőrös, Gencs, Kaplony, Kálmánd, Kismaj-

tény, Lele, Nagymajtény, Krasznaszentmiklós, Mezőpetri, Mezőterem, Nagyszokond, 

Szaniszló, Tasnád, Túrterebes, Udvari. A román csendőrök formailag, az oroszok felé 

partizánoknak állították be kiszemeltjeiket, akiknek azonban valójában az volt az egyet-

len „bűne”, hogy a német–magyar frontvonal összeomlásáig a magyar hadseregben 

szolgáltak. Az ilyen módon Földvárra juttatottak közül (pontosabban azok közül, akiket 

nem hurcoltak tovább Focşani-ba, illetve innen Ukrajnába, kényszermunkára), a mind-

össze december elejétől a március végi szabadulásukig terjedő időszakban, tehát alig 

négy hónap alatt, többen haltak meg, mintha a fronton az első vonalban harcoltak volna. 

Mégpedig azért, mert román őreik – Erdély etnikai összetételének a román szempontból 

való „feljavítása” érdekében – szándékosan olyan körülmények között tartották őket, 

hogy minél többen elpusztuljanak közülük. A túlélők, köztük apósom, Rosszel István, 

már-már ahhoz hasonló borzalmakról számoltak be, amilyeneket a hitleri haláltáborok-

ból hazakerült zsidók éltek át. (Lásd: Boros Ernő: „Hogy a magyar pusztuljon”. Státus 

Kiadó, Csíkszereda, 2009.) 
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kérdeztem rá, hanem arra is, hogy pokoljárásuk előtt és után mi-

ként alakult a sorsuk, milyen bánásmódban részesítették őket a 

hatóságok, hogyan viszonyultak hozzájuk a környezetükben élők. 

Az így összegyűjtött terjedelmes oral history anyag – amely 

könyv alakban is megjelent, és A szatmári svábok deportálásának 

története címmel elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban – 

átfogó képet nyújt a szóban forgó népcsoport sorsáról 1944 vége 

és az 1970-es évek eleje között.  

3. De megítélésem szerint azért is jól át tudom látni annak 

lényegét, ami a szatmári svábokkal 1945 óta történt/történik, mert 

1982-től kezdve a Nicolae Ceauşescu bukását megelőző, majd az 

1989-es rendszerváltás utáni esztendőkben (immár a Német De-

mokrata Fórum nagykárolyi szervezetének vezetőivel szoros kap-

csolatot tartva) riporterként szinte napi rendszerességgel jártam a 

svábok lakta szatmári falvakat. Így módomban állt első kézből 

szerezni megbízható információkat az itt lakók életében, gondol-

kodásában, törekvéseiben a rendszerváltás előtt és után bekövet-

kezett változásokról. Ennek köszönhetően több száz, az esemé-

nyeket átélt személytől származó értesülést, illetve saját tapaszta-

lataimat is felhasználtam a második világháború utáni időszak 

történéseinek valósághű rekonstruálásához.  
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Német nevű magyarok 

 

Alulírott 1952-ben, tehát évtizedekkel az után születtem 

Nagykárolyban, hogy a trianoni országhatár-módosítást, illetve a 

korabeli újságok által „impériumváltásként” emlegetett eseményt 

követően Bukarestből sajátos „intézkedéseket foganatosítottak” a 

környék etnikai összetételének mesterséges megváltoztatása ér-

dekében. A város környékére, elsősorban újonnan alapított fal-

vakba, 1924–25-ben mócvidéki, máramarosi, szilágysági stb. 

kolonistákat telepítettek. No meg persze a „Regátból” is szép 

számmal érkeztek ugyanide románok-románosítók (katonatisztek, 

katonák, csendőrök, rendőrök, a Sziguranca tagjai, tanítók, pó-

pák, hivatalnokok stb.). A második világégés után újabb román 

telepes falvak nem jelentek meg a vidéken, a román betelepülés-

betelepítés azonban akkor (és később) is folytatódott. Ennek elle-

nére az én gyermekkoromban Nagykároly utcáin még szinte min-

denhol csak magyar szót lehetett hallani. Románul az állomáson 

és két olyan helyen beszéltek, ahonnan apám szerint jóra nem, 

csak rosszra számíthattunk: a kommunista párt helyi székházá-

ban, valamint a milícia és a Szekuritáté közös épületében.  

Talán tizenegy-tizenkét éves forma legényke lehettem, 

amikor a helyi focicsapat mérkőzésén bíráskodni fiatal székely-

földi játékvezető érkezett, aki a Recolta felállításának átfutása 

után rossz románsággal megjegyezte: úgy látszik, odahaza neki 

tévesen mondták, hogy Nagykároly magyar város. Amikor erre 

azt a választ kapta, hogy nem történt tévedés, hiszen Nagykároly-

ban valóban magyarok élnek többségben, a következő kérdést 

tette fel: – Akkor miért játszik az itteni csapatban ennyi német?  

Magyarázatképpen íme néhány, a Nagykárolyi Recolta 

akkori csapatában szereplő focista neve: Bruchental, Hauler I., 
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Koch, Fischer, Petz II., Hauler II., Petz I., Hermann… Tehát a 

helyi viszonyokról mit sem tudó székelyföldi focibíró logikus 

kérdést tett fel. Mi, helybeli kisdiákok e történet hallatán mégis 

úgy elcsodálkoztunk, mint ama közmondásbeli fiatal háziállat az 

új kapu láttán. Hogy miért? Sorolom a mi utcánkban élők család-

neveit: Schefler, Mellau, Vénig, Téger, Torner, Prinzinger, Opitz, 

Gnandt, Len, Rencz, Funkenhauzer, Krausz, Heinrich, Schuller… 

És íme néhány utcabeli, illetve környékbeli játszópajtásom neve 

is: Schmidt Béla, Czumbil Jenő, Linzenbold István, Torner Attila, 

Hauler Laci, Stibli Ervin, Martin Pali, Hevele Guszti, Heim Pityu, 

Petz Rudi, Héb Öcsi… Mindegyiküknek magyar volt az anya-

nyelve, és nem tudtak németül. Így aztán én ötödikes vagy talán 

hatodikos diák koromban a környezetemben élő sváb nevűeket 

még „magyarabbnak” is tartottam Fogarassy Attila nevű osztály-

társamnál. Utóbbi talán harmadikban jelent meg Nagykárolyban, 

székelynek mondta magát, és magyarul beszélt ugyan, de a fü-

lemnek furcsa tájszólással, időnként számomra szokatlan szava-

kat használva. (Persze a környezetemben élők között másként 

érdekesen beszélők és más furcsa szavakat használók is akadtak, 

de azt már megszoktam.) Én akkor, a székelyföldi focibíró esete 

kapcsán hallottam először apámtól, hogy a svábok nem „olyan” 

magyarok, mint a székelyek. Volt román, továbbá magyar zsidó 

és román zsidó gyermekkori barátom is, akikkel szintén az utca 

nyelvén, magyarul beszéltem, és majd csak később tudtam meg 

róluk, hogy nem mindegyikük tartja magát magyarnak. Talán 

csak életkoromból adódóan, de úgy emlékszem, gyermek- és ka-

maszkoromban a mi utcánkban, sőt egész Nagykárolyban senki 

nem foglalkozott azzal, hogy ki milyen nációnak a tagja. A nem-

zeti hovatartozás a mi városunkban saját tapasztalataim szerint 

valamikor a ’60-as évek végén kezdett el számítani, ezt követően 

viszont az idő múlásával egyre inkább.  

Akkorra már megtudtam, hogy az általunk is lakott Víz 

utcában élők túlnyomó többsége azért német családnevű, mert 

őseik német nyelvterületről érkeztek a vidékre. Akárcsak a Nagy-

károly úgynevezett „sváb részéhez” tartozó további 4 utcában 



20 

 

élők többségének az ősei. (Állomás utca, Kaplony utca, Ágoston 

utca, Majtény utca.) És akárcsak a városunk környékén található 

legtöbb falu (Kaplony, Kálmánd, Csanálos, Mezőfény, Csoma-

köz, Mezőpetri, Mezőterem, Nagymajtény stb.) lakosainak az 

ősei. Menet közben egyebek is tisztázódtak. Például, hogy én vér 

szerint csak apai ágon számítok negyedrészben magyarnak, 

mindkét nagyanyám és anyai nagyapám is németül nem tudó, 

erősen magyar érzelmű sváb. (Igaz, Ivácskón magyar apától és 

osztrák anyától született apai nagyapám viszont jobban beszélt 

svábul, mint magyarul.)  

Megtudtam továbbá, hogy gyerekkori játszópajtásaim kö-

zül Cosma Gyuri apja révén román, anyja oldaláról sváb, Roth 

Sandu barátom apja magyar zsidó, anyja olténiai román, és így 

tovább. Azonban az ebbe a tárgykörbe tartozó információkat csak 

amolyan kuriózumszerű tudnivalókként tároltam elmémben, je-

lentőséget, fontosságot egyáltalán nem tulajdonítottam nekik. 

Sváb családnevű barátaimat szintén nem foglalkoztatta a szárma-

zásuk, ugyanolyan magyarokként gondolkoztak, mint mondjuk 

Tóthék vagy Patakiék, akik a miénket átszelő Hunyadi utcában 

laktak. Anélkül, hogy ennek mikéntjébe is belegondoltunk volna, 

reflexszerűen sváb-magyaroknak, sváb származású magyar embe-

reknek könyveltük el magunkat.  

Pedig a mi hovatartozásunk kérdése már a vidék nagy szü-

löttét, Ady Endrét is foglalkoztatta. „Svábokból jött magyarok-

nak” – olvasható a költő Én nem vagyok magyar? című versében. 

Egészen pontosan a vers 18. sora hangzik így, amelyről irodalom-

tudósok lejegyezték, hogy a költemény eredeti, 1907 elején kelt 

változatában még nem szerepelt, Ady valamikor utólag toldotta 

bele, és csak az 1918-ban megjelent negyedik kiadásban bukkant 

fel a vers szövegében. (Az, hogy ez a betoldás milyen okból, mi-

lyen kontextusban született, ennek az írásnak nem tárgya.) Igaz, a 

magyar nyelvterületen (a Kárpát-medencében) élő németeket a 

köznyelv gyakran nagy általánosságban is svábokként emlegeti. 

Ady Endre azonban nem Budapesten vagy Magyarország vala-

mely más városában találkozott először elmagyarosodott néme-
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tekkel, „svábokból jött” magyarokkal, hanem szülőfalujában, 

Érmindszenten, majd a szatmári svábság központi településének 

tekinthető Nagykárolyban. Nagy költőnk 1877. november 22-én 

született Érmindszenten (románul Minţentiu, ma: Ady Endre), 

ahol 1883–88 között a református elemi iskola I–III., majd a ró-

mai katolikus iskola IV–V. osztályába járt. „Mindszent, a falu 

(...) Van templom, tornyán kakassal, a református (...) van római 

katolikus és görög katolikus is kettős kereszttel, a románoké.” 

(Bölöni György: Látogatóban Adyéknál). Az érmindszenti római 

katolikus templomba részben magyarok, részben elmagyarosodott 

svábok, „svábokból jött” magyarok jártak… „Új temető, és na-

gyon régi (…) Svábok, oláhok, kálvinisták, / Csinálják az idei 

listát.” (Ady Endre: Válogatás a temetőben).  

 

 
 
Ez a „râul Ier” feliratú jelzőtábla a Nagykároly és Tasnád között húzódó or-

szágút szélén, az Érkávás Nagykároly felőli „bejáratánál” található híd előteré-

ben áll. Annak az Ér pataknak a nevét tudatja csak románul, amely a költőzseni 

közeli szülőfalujának a határát is átszeli, és amely Ady Endrét a következő 

halhatatlan sorok megírására ihlette: „Az Ér nagy, álmos, furcsa árok, / Pocso-

lyás víz, sás, káka lakják. / De Kraszna, Szamos, Tisza, Duna / Óceánig hord-

ják a habját. // S ha rám dől a szittya magasság, / Ha száz átok fogja a vérem, / 

Ha gátat túr föl ezer vakond, / Az Óceánt mégis elérem. // Akarom, mert ez 

bús merészség, / Akarom, mert világ csodája: / Valaki az Értől indul el / S 

befut a szent, nagy Óceánba.” (Az Értől az Óceánig) 
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Az V. osztály elvégzése után Ady Bandi (egykori nagyká-

rolyi osztálytársa, későbbi életrajzírója, Hetey Zoltán nevezi így) 

a közeli városban folytatta tanulmányait. „…1888-ban szüleim, 

családjuk múltjára büszke, kisbirtokos emberek, a nagykárolyi 

piarista gimnáziumba vittek, ahol az alsó négy osztályt végeztet-

ték el velem a kedves emlékű, nagyon derék kegyes atyák” – írja 

Ady önéletrajzában (1909, 1913).  

Kik között élt, kikkel állt kapcsolatban, kikkel találkozott a leg-

gyakrabban Ady nagykárolyi évei alatt, 1888 és 1892 között? 

Diáktársaival egészen biztosan. Íme, kik voltak Ady Endre nagy-

károlyi osztálytársai:              

1888–89-es tanév: Ady Endre (h. v.)2, Básti László (g. k.), 

Berger Jenő (m. h. mt.), Blau Gyula (m. h. ism.), Blau Móricz (m. 

h.), Bogcha György, Brém Lőrincz, Csipkés Jenő (ág. v.), Czeg-

lédi Gyula, Darabanth János (g. k.), Dobos Menyhért (h. v.), Far-

kas Mihály (m. h. ism.), Fesztóri Géza (g. k.), Fischer Jakab (m. 

h.), Fischer János, Gencz József (g. k.), Grizháber Antal, Halász 

Gyula (h. v.), Helmeczy Albert (h. v.), Hetey Aladár (h. v.), 

Hrágyal József, Ilosvay Jenő, Ilosvay Károly (h. v.), Juhász Endre 

(h. v. ism.), Juhászovics Antal (g. k.), Kállay Emil (ism.), Kauf-

mann Oszkár (m. h.), Kirner Géza (ism.), Knecht János, Kopec-

zek József, Kostyán Jenő, Kovács István (h. v.), Kuncz János, 

Lovass Sándor, Madácsy István, Marosán Virgil (g. k.), Nagy 

Albert (h. v.), Nagy Ferenc, Padra István, Pájerli József, Pap Fe-

renc, Petrik József (g. k.), Ptyánk Sándor (g. k.), Rés János, 

Ruszka László (h. v.), Schek Gusztáv, Schmidt Antal, Schőn Je-

remiás (m. h.), Schwartz Albert (m. h.), Szabó Károly (h. v.), 

Szakáll János (h. v.), Székely Gyula (h. v.), Szilágyi Izidor (g. k.), 

Szilágyi Miklós (g. k.), Szórán Lajos (g. k.), Szuhányi János (g. 

k.), Táby Ervin, Takács Albert, Taub Ottó (m. h.), Taub Sámuel 

(m. h.), Trost István (ág. v. ism.), Ujfalussy Lajos (h. v.), Varságh 

 
2 Rövidítések: ev. ref. – evangélikus református; g. k. – görögkatolikus; izr. – izraelita; 

ism. – ismétlő; m. h. – mózes hitű; ö. d. – ösztöndíjas; h. v. – helvét vallású (reformá-

tus). Akinek nincs feltüntetve a vallása – római katolikus.  
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Gusztáv, Valatsek Endre, Vodicska Lajos, Weisz József (m. h.), 

Weisz László (m. h.), Wichter Sándor (m. h.), Zichermann L. (m. 

h. ism.) Összesen 69 diák; osztályfőnök: Kovács Endre. 

1989–90-es tanév: Ady Endre (h. v.), Bárbul Ödön (g. k.), 

Básti László (g. k.), Berger Jenő (izr.), Blau Gyula (izr.), Blau 

Móricz (izr.), Bogcha György, Brém Lőrincz, Darabanth János 

(g. k.), Fischer Jakab (izr.), Fischer János, Griszháber Antal, Ha-

lász Gyula (h. v.), Helmeczy Albert (h. v.), Hetey Aladár (h. v.), 

Hrágyal József, Ilosvay Jenő, Juhászovics Antal (g. k.), Kállay 

Emil (ism.), Kirner Géza, Kuecht János, Kopeczek József, Kos-

tyán Jenő, Kovács István (h. v.), Kovács Sándor, Kriszte Viktor 

(g. k.), Ludescher János, Nagy Ferenc, Padra István, Pap Ferenc, 

Ptyánk Sándor (g. k.), Rés János, Ruszka László (h. v.), Schmidt 

Antal, Schnell József (ism.) (…) Schwartz Albert (izr.), Újfalussy 

Lajos (h. v.), Wichter Sándor (izr.), Zimmermann György. Osz-

tályfőnök: Guba Pál.3  

1890–91-es tanév: Ady Endre (h. v.), Bárbul Ödön (g. k.), 

Berger Jenő (izr.), Blau Móricz (izr.), Bogcha György, Brém Lő-

rincz, Darabanth János (g. k.), Fischer János, Griszháber Antal, 

Halász Gyula (h. v.), Hetey Aladár (h. v.), Horváth István (h. v.), 

Hrágyal József, Ilosvay Jenő, Juhászovics Antal (g. k.), Kirner 

Géza, Kuecht János, Kopeczek József, Kostyán Jenő, Kovács 

István (h. v.), Kovács Sándor, Lengyel János (g. k. ism.), Lu-

descher János, Nagy Ferenc, Nagy Lajos (h. v. ism.), Oláh József 

(g. k. ism.), Padra István, Pap Ferenc (ö. d.), Ptyánk Sándor (g. 

k.), Rés János, Schmidt Antal, Schön Jeremiás (izr.), Schreck 

Márton, Schwartz Albert (izr.), Sichermann László, Szabó Károly 

(h. v.), Székely Gyula (h. v.), Szilágyi Izidor (g. k.), Szórán Lajos 

(g. k.), Táby Ervin, Újfalussy Lajos (h. v.), Veres Lajos (h. v.), 

Wichter Sándor (izr.), Zimmermann György. Magántanuló: Cin-

 
3 A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló nagy-károlyi rom. kath. nagygymnasium 

értesítője az 1887–88. iskolai évről. Közzéteszi: Malonyay István igazgató. Nagy-

Károly. Seper Kajetán. 8r. 72 1.   
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ka Viktor (g. k. ism.) Összesen 45 diák; osztályfőnök: Kovács 

Endre.  

1891–92-es tanév: Ady Endre (ev. ref.), Bagossy László, 

Berger Jenő (izr.), Blau Móricz (izr.), Bogcha György, Bölcskevy 

A. (ev. ref.), Brém Lőrincz, Darabanth János (g. k.), Griszháber 

Antal, Hetey A. (ev. ref.), Ilosvay Jenő, Kirner Géza, Knecht Já-

nos, Kopeczek József, Kovács István, Kovács Sándor, Lovas D. 

(ev. ref. ism.), Ludescher János, Nagy Ferencz, Nagy Lajos (ev. 

ref), Oláh József (g. k.), Padra István, Pap Ferenc (ö. d.), Ptyánk 

Sándor (g. k.), Schön Jeremiás (izr.), Schwartz Albert (izr.), Szi-

lágyi Izidor (g. k.), Szórán Lajos (g. k.), Vichter Sándor (izr.), 

Zimmermann Gy. Összesen 30 diák; osztályfőnök: Kovács End-

re.4 

Ady Endre tehát szülőföldjén sok elmagyarosodott sváb 

között élt, így könnyen lehet, hogy a „svábokból jött magyarok-

nak” megfogalmazást, nyelvi leleményt általa szűkebb pátriájá-

ban megismert személyek ihlették. 

 

 

 

 
4 A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló Nagykárolyi római katholikus főgymnasium 

értesítője az 1890–91. iskolai évről, illetve u. e. az 1891–92. iskolai évről. 
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Történelmi előzmények 

 

A XVI–XVII. századbeli török hódoltság, a háborúk, a la-

kosság elhurcolása, az éhínség, a pusztító járványok következté-

ben Magyarországon nagy kiterjedésű alföldi területek elnéptele-

nedtek.  Miután Magyarország birodalmuk részévé vált, a Habs-

burgok az ilyen területek különböző etnikumú népességekkel 

való betelepítését ösztönözték, illetve engedélyezték. Becslések 

szerint a XVIII. században kb. 400 ezer szerb, 1,2 millió német és 

1,5 millió román érkezett Magyarországra. Nem véletlenül történt 

így. A betelepítések következtében a Trianon előtti Magyarország 

néprajzi szempontból tarkává lett, ami által a Habsburgok számá-

ra – kedvelt „oszd meg és uralkodj” elvre alapozott politikájuk 

alkalmazásával – könnyebbé vált a birodalom népeinek kordában 

tartása. (Értsd: szükség esetén az egyes népeket egymás ellen 

fordították, illetve kijátszották, és nevető harmadikként uralkod-

tak felettük.) Elsősorban a XVIII. században a történelmi Szatmár 

megyébe is történtek telepítések.  

Dr. Vonház István A szatmármegyei német telepítés című, 

1931-ben megjelent könyvéből tudjuk: ebbe az övezetbe 1712 és 

1838 között német nyelvterületről valamivel több mint nyolcezer 

sváb személy érkezett, akik 31 helységben telepedtek le. (Ahon-

nan egy részük házasságkötés, ingatlan, illetve birtokvásárlás stb. 

nyomán később a környék más településeire költözött.) A trianoni 

országhatárok kijelölése után a 31 „eredetileg” szatmári svábok-

kal benépesített település közül csak három, Mérk, Vállaj és Zajta 

maradt Magyarország területén. A többi 28, azaz Nagykároly, 

Csanálos, Csomaköz, Mezőfény, Nagymajtény, Krasznabéltek, 

Kaplony, Kálmánd, Erdőd, Mezőpetri, Gilvács, Királydaróc, Tas-

nád, Turterebes, Szakasz, Krasznasándorfalu, Krasznaterebes, 

Nagyszokond, Szinfalu, Alsóhomoród, Barlafalu, Szaniszló, Jó-

zsefháza, Nántű, Kisdengeleg, Nagymadarász, Mezőterem és 
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Tasnádszántó 1920 óta – az 1940–1944-es időszakot nem számít-

va – Romániához, illetve közigazgatásilag a romániai Szatmár 

megyéhez tartozik.  

 

 

 

 
 

Szatmári svábok által lakott települések 

 
Ezen a térképen a történelmi Szatmár megye Trianon óta Romániához tartozó 

részén svábok által (esetenként már csak a múltban) nagyobb számban lakott 

romániai települések vannak feltüntetve. Konkrétan a következők (zárójelben a 

helység német, illetve román elnevezése): Alsóhomoród (Hamroth, Homorodu 

de Jos), Barlafalu (Burlescht, Borleşti), Csanálos (Schinal, Urziceni), Csoma-

köz (Schamagosch, Ciumeşti), Erdőd (Erdeed, Ardud), Gilvács (Gilwatsch, 

Ghilvaci), Józsefháza (Josefhausen, Iojib), Kaplony (Kaplau, Căpleni), Kál-

mánd (Kalmandi, Cămin), Kisdengeleg (Beschened, Dindeştiu-Mic), Királyda-

róc (Darotz, Craidorolţ), Krasznabéltek (Bildegg, Beltiug), Krasznaterebes 
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(Terebesch, Terebeşti), Krasznasándorfalu (Schandra, Şandra), Mezőfény 

(Fienen, Foieni), Mezőpetri (Petrifeld, Petreşti), Mezőterem (Terem, Tiream), 

Nagykároly (Grosskarol, Carei), Nagymadarász (Madratz, Mădăras), Nagy-

majtény (Grossmaitingen, Moftinu Mare), Nagyszokond (Sukunden, Socond), 

Nántű (Nanten, Hurezu Mare), Szakasz (Sagas, Răteşti), Szaniszló (Stanislau, 

Sanislău), Szatmárnémeti (Sathmar, Satu Mare), Szinfalu (Scheindorf, Sîi), 

Tasnád (Trestenberg, Tăşnad), Tasnádszántó (Santen, Santău), Túrterebes 

(Turterebesch, Turulung).    

A második világháborúig ugyanezen a területen a svábokon kívül más német 

népcsoportok tagjai is éltek, kisebb számban. Az ezek által ma már egyáltalán 

nem vagy alig lakott (ezen a térképen fel nem tüntetett) települések a követke-

zők: Batarcs (Batartsch, Batarci), Gánáspuszta (Gons, Ganaş), Hadad (Kriegs-

dorf, Hodod), Nagytarna (Grostarna, Tarna Mare), Szelestyehuta (Glashütte, 

Poiana Codrului).   

 

 

Amikor a történelmi Szatmár megye területére érkeztek, a 

szatmári svábok természetesen németül beszéltek. Egy részük – 

alsóhomoródiak, szakasziak, kisdengelegiek, barlafaluiak, krasz-

nasándorfaluiak, krasznaterebesiek, nagyszokondiak többsége – 

napjainkig német anyanyelvű maradt. Ezeknek a falvaknak a la-

kosai, illetve általában a német ajkúnak megmaradt szatmári svá-

bok a második világháború alatt és után szinte valamennyien tá-

voztak Romániából, többségük Németországba települt. Azonban 

a XVIII. században Szatmárba érkezett svábok nagy része a Tria-

noni országhatár-változásig fokozatosan elmagyarosodott. Egye-

sek etnikai különbözőségük tudatának a megőrzésével vagy elha-

gyásával nyelvet váltottak, azaz németül nem tudtak, csak magya-

rul beszéltek. Utóbbiakat nevezhette „svábokból jött magyarok-

nak” Ady Endre. Az ő korában egyébként a svábok jó része még 

mindkét nyelvet ismerte, esetenként egyformán jól, de inkább 

csak az egyiket (vagy a magyart, vagy a németet) beszélte anya-

nyelvi szinten. Az idő múlásával a németül jobban tudók aránya 

egyre csökkent. Ez a jelenség főleg a Nagykároly és Tasnád kör-

nyéki településeken élők – csanálosiak, csomaköziek, gilvácsiak, 

kaplonyiak, kálmándiak, királydaróciak, mezőfényiek, mezőte-

remiek, mezőpetriek, nagymajtényiak, szaniszlóiak, tasnádiak, 

tasnádszántóiak stb. – esetében volt megfigyelhető. 
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Sváb regermanizáció 

 

Dr. Vonház István adatai szerint a XVIII. században betelepített 

31 helységben az 1800-as évek elején összesen 18.377, az 1900-

as évek elején 38.199, míg 1920-ban az országhatár Romániai 

oldalán és a három Magyarországhoz tartozó településen össze-

sen 40.532 sváb élt. Az 1930-as népszámlálás alkalmával Romá-

niában 633.488 személy (szászok, bánáti svábok, szatmári svá-

bok, dobrudzsai németek stb.) vallotta magát németnek. Ezen 

belül a szatmári svábok a Trianon utáni Románia német népessé-

gének kis hányadát, kb. 6%-át alkották csupán.  

A két világháború közötti időszakban német részről előbb 

egyéni kezdeményezés nyomán, majd a hitleri Németország irá-

nyításával kísérlet történt a Trianoni határ román oldalára került 

szatmári svábok elmagyarosodott részének a visszanémetesítésé-

re. Ezt a törekvést a román állam is messzemenően támogatta. 

Nem „németbarátságból”, és nem mintha tiszteletben akarták 

volna tartani az országban élő németek kisebbségi jogait, ahogy 

egyesek utólag megpróbálták beállítani. A valódi okot Hans Frey-

tag bukaresti német követ 1925 decemberében a német külügynek 

küldött jelentésében a következőképpen fogalmazta meg: 

„Pszichológiailag is kedvező a pillanat, ugyanis a román kormány 

támogatja a német mozgalmat, mert célja a magyarság gyengíté-

se.”  

Ugyanerről dr. Ioan Gherman, Nagykároly járás szolgabí-

rója 1937-ben megjelent, Plasa Carei, judeţul Sălaj (Nagykároly 

járás, Szilágy megye) című, a román Királyi Közigazgatás-

tudományi Intézet felkérésére készített munkájában a következő-

ket írta. „Íme, mi a román állam jelenlegi politikai érdeke. A ma-

gyarok a határok átrendezésének ismert propagandáját folytatják, 
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arra hivatkozva, hogy a határ mindkét oldalát magyarok lakják 

többségben, miközben a sváb lakosságot is maguk közé sorolják, 

így próbálva meg igazolni az ezen területek visszaszerzéséhez 

való jogukat. (…) Célunk tehát a magyar elem gyengítése kell 

legyen, a svábságnak a magyarság testéről való leválasztása által, 

amelyhez jelenleg érzelmeik és részben nyelvük és kultúrájuk 

révén tartoznak. A sváboknak a magyarokról történő leválasztását 

elrománosításuk vagy újranémetesítésük révén valósíthatjuk meg. 

(…) Egyes románok (…) nem fogva fel azt a politikai hasznot, 

ami a román nemzeti érdek szemszögéből nézve a svábok újra-

németesítéséből származhat, a svábok elrománosítását tartják első 

számú feladatnak. Ez természetesen dicséretes nemzeti érzésből 

fakadó, de mégis téves törekvés. Ha a magyaroknak 200 év alatt 

nem sikerült teljes egészében magyarokká átformálniuk a svábo-

kat, mi, románok sem remélhetjük, hogy ma – amikor a nemzeti 

érzés erősebb, mint valaha – egyből románokká tehetjük őket. 

Jelenleg nekünk arra kell törekednünk, hogy a svábokat előbb 

leválasszuk a magyarság testéről, amelyhez a két évszázad alatt 

hozzákötődtek. Hamarabb fog sikerülni az a természetes dolog, 

hogy újra németekké tegyük őket. (…) Ha a számukra idegen 

román nyelvet és kultúrát akarjuk rájuk erőszakolni, ezzel csak 

azt érjük el, hogy továbbra is megmarad a magyarok iránti szere-

tetük és ragaszkodásuk. (…) Az elrománosítás (…) nehezen 

menne, és – ha egyáltalán sikerülne – túl sokáig tartana. Az újra-

németesítés (…) saját fiaik által lenne megvalósítható – akik a 

románok részéről csak a szükséges támogatást kapnák meg. (…) 

Ez a román állam érdeke. Íme tehát a jelenlegi körülmények dik-

tálta napiparancs. (…) Természetesen kívánatos lenne az a csoda, 

hogy a svábokat máról holnapra románokká változtassuk. De ki 

gondolhat komolyan egy ilyen csodára?  Egyelőre meg kell elé-

gednünk azzal, ami könnyebben megvalósítható, és hasznos szent 

ügyünk számára.”  

A román állam tehát politikai érdekből támogatta a triano-

ni Magyarországgal határos Partiumban élő, elmagyarosodott 

svábok regermanizációját. Továbbá azért is, mert a Trianonban 
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Romániának juttatott területeken nagyszámú magyar és német 

kisebbség élt, és azt mindenképpen el akarták kerülni, hogy ezek 

összefogjanak, együtt lépjenek fel az új határok kijelölésekor az 

érintetteknek és a világnak egyaránt megígért, utólag azonban 

megtagadott kisebbségi jogok érvényesítése érdekében. Célsze-

rűbbnek látták az osztrákoktól eltanult „oszd meg és uralkodj” elv 

alkalmazását, vagyis azt, hogy a németeknek adnak, a magyarok-

tól elvesznek jogokat, és ezáltal feszültséget, ellentétet szítanak a 

két kisebbség között.  

Constantin Angelescu tanügyminiszter – akinek a nevéhez 

fűződik a névelemzésen kívül például a kultúrzóna és a kisebbsé-

gi tanítók, illetve tanárok nyelvvizsgáinak a bevezetése is – az 

1934–35-ös iskolai év kezdetén elrendelte, hogy a német család-

nevű gyerekeket akkor is csak német vagy román tannyelvű isko-

lába lehessen beíratni, ha magukat magyarnak valló szüleik ma-

gyar iskolába akarnák járatni őket. A magyar ajkúvá vált szatmári 

svábok egy része készségesen vagy közömbösen fogadta a ren-

delkezést, mások nem akartak beletörődni, lehetőségeik szerint 

tiltakoztak ellene. Miután román részről az övezet sváb falvainak 

az iskoláiban (egy kivételével) megszüntették a magyar nyelvű 

oktatást, német részről pedig komoly lépéseket tettek a vér szerin-

ti összetartozás eszméjére alapozott regermanizáció érdekében, a 

két háború közötti visszanémetesítési törekvés a történelmi Szat-

már megye romániai részén 1940-ig látványosnak mondható sike-

reket ért el.  

Az újabb történelmi változás nyomán 1940 és 1944 között 

Észak-Erdély Magyarországhoz tartozott, ekkor a szatmári svá-

bok közül egyesek a Magyarországi Németek Népi Szövetségébe 

(Volksbund der Deutschen in Ungarn – röviden: Volksbund), 

mások az Országos Magyar Pártba léptek be. Akkoriban az is 

megesett, hogy ugyanannak a sváb családnak a két tagja összeve-

rekedett, mert egyikük nagy németnek, a másik nagy magyarnak 

mondta magát.  
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Amikor érdemesebb volt magyarnak lenni,  

mint németnek 

 

Hitler vereségének következtében a második világháború után a 

németek sorsa nemzetközi szinten gyökeresen megváltozott. Ro-

mániában olyan helyzet alakult ki, amely az átmeneti regermani-

zációs sikerek után ellenkezőleg, a szatmári svábok korábbinál is 

nagyobb mértékű elmagyarosodását segítette elő. Lássuk az oko-

kat.  

1944 augusztusában a románok átálltak a szovjetek olda-

lára, illetve korábbi szövetségeseik, a németek ellen fordították a 

fegyvert. A Sănătescu-kormány Alexandru Creţianu ankarai 

nagyköveten keresztül 1944. augusztus 25-én olyan fegyverszü-

neti kérelemmel fordult a szövetségesekhez, amelyben a németek 

Románia területéről való teljes kiutasítását („completa expulzare 

a germanilor de pe teritoriul României”) javasolta. Miután ez 

elmaradt, 1944. szeptember 26-i ülésén a román minisztertanács a 

Romániai Német Etnikai Csoport (Deutsche Volksgruppe in 

Rumänien, DVG – Grupul Etnic German din România) nevű 

szervezet felszámolásáról hozott határozatot. A DVG addig szinte 

teljes ellenőrzést gyakorolt a romániai németek élete (egyesületi 

infrastruktúra, kulturális-oktatási intézmények stb.) és vagyona 

felett. A szervezet felszámolása a gyakorlatban azt jelentette, 

hogy a román állam a DVG által birtokolt vagyont teljes egészé-

ben elkobozta. Ráadásul arra hivatkozva, hogy a német etniku-

múak együttműködtek a DVG-vel, illetve a hitleri Németország-

gal, a német közösség szinte valamennyi tagját bűnösnek tekintet-

ték, és ennek megfelelően kezelték.  

A Sănătescu-kormányhoz hasonlóan Gheorghe Ghe-

orghiu-Dej, a Román Kommunista Párt vezetője is javaslatot tett 

a németek Romániából való kiutasítására. Azonban Sztálin – aki-

nek az engedélye nélkül akkoriban ilyen intézkedést nem lehetett 
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volna gyakorlatba ültetni – ezt elutasította.5 A háborúért és ennek 

következményeiért társfelelősnek tekintett német etnikumúak 

kollektív megbélyegzése, jogfosztása ellen azonban Sztálin nem 

emelt kifogást, így 1944–1946 között a közösség szinte vala-

mennyi tagja megtorló intézkedéseknek lett kitéve.  

 

 

Kényszermunkán a Szovjetunióban 

 

Az egyik ilyen megtorló intézkedés az erre alkalmasnak ítélt ro-

mániai németek Szovjetunióba, kényszermunkára hurcolása volt, 

amire 1945 januárjában került sor. Az „elmélet” szerint a depor-

táltaknak azért kellett ún. málenkij robotra, „egy kis munkára” 

menniük, hogy németekként vegyék ki részüket a német hitleris-

ták lerombolta Szovjetunió újjáépítéséből – és ezáltal valamelyest 

jóvátegyék a kollektív bűnösség bélyegével sújtott fajtársaik által 

a szovjet nép ellen elkövetett bűnöket. Emiatt a málenkij robotot 

jóvátételi munkaként is emlegették. 

Kétségtelen, hogy a Németország kapitulációjával végző-

dött második világháború vége felé (1944. augusztus 23. után) a 

román hadsereg a németek ellen fordította a fegyvert, aminek 

következtében a győztes fél oldalán fejezte be a háborút. Azon-

ban ezt megelőzően több mint három évig – a leendő vesztesek 

szövetségeseként – a szovjetek ellen harcolt, ezért Románia a 

háború végén éppúgy a németek csatlós országának számított, 

mint Finnország, Bulgária vagy Magyarország. Ennek megfelelő-

en a szovjetek nem is mulasztották el benyújtani a számlát, amiért 

a román hadsereg Hitler oldalán megtámadta a Szovjetuniót, és 

aktívan részt vett az ország lerombolásában és kifosztásában. 

 
5 Wikipedia szócikk: Grupul Etnic German din România 
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Románia egyfajta hadisarc gyanánt mintegy százezer állampolgá-

rát bocsátotta a szovjetek rendelkezésére, hogy kényszermunkás-

ként részt vegyenek a háború folyamán román közreműködéssel 

elpusztított országrészek helyreállításában. Milyen román állam-

polgárokról van szó?  

Herta Müller 1953-ban Romániában született, 1987-ben 

Németországba települt, 2009-ben irodalmi Nobel-díjjal kitünte-

tett írónő Atemschaukel (Lélegzethinta) című, Romániából a 

Szovjetunióba deportált németekről szóló regénye kapcsán egye-

bek között a következőket nyilatkozta a témáról. 

„Az 1945 utáni deportálások mellett nem szabad szó nél-

kül elmenni. A németek kollektív megbélyegzés elszenvedői let-

tek Romániában, miközben a többségi nemzet igyekezett csönd-

ben megfeledkezni arról, hogy az Antonescu-kormány kimondot-

tan fasiszta vezetés volt, amely a náci Németország mellett har-

colt a Szovjetunió ellen, annyi különbséggel, hogy időben váltot-

tak, amikor, úgymond, kiugrottak a tengely-hatalmi szövetségből. 

A kollektív bűnösség kategóriáját tehát egészében igazságtalan-

nak tartom. (…) Romániában voltaképp a két, nagylélekszámú 

kisebbséggel, a szásszal és a magyarral járattak kanosszát olyan 

bűnökért, amelyekért nem voltak felelősek. Édesanyámat szintén 

deportálták öt évre, tehát személyes érintettségem is van a dolog-

ban, ezért megpróbáltam összefüggéseiben, íróilag feltárni azt a 

világot. Természetesen tudnunk kell, hogy a náci rémtettek nélkül 

nem jöttek volna létre ezek az intézkedések. Ezt mindig hozzá 

kell gondoljuk a történelem ezen szakaszához.” 

(A Nobel-díj Bizottság honlapján hallható beszélgetés magyar 

változata. Fordította Jánossy Lajos, forrás: Litera.hu.) 

 „Ez a deportálás a történelem egyik eredménye is. Ha 

nem létezett volna Hitler, ha ő nem támadta volna meg a Szovjet-

uniót, és ennek az országnak nem kellett volna annyit szenvednie, 

ha a romániai németeket nem sorozták volna be Hitler hadseregé-

be, erre a deportálásra nem kerül sor. A deportálás Hitler háború-

jának egyik eredménye. De a deportálással büntetett romániai 

németek valamennyien civilek voltak, hiszen a deportálás már 
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1945 januárjában megtörtént, amikor a háború még nem fejező-

dött be. A katonák még a fronton tartózkodtak, odahaza a civilek 

maradtak, és csak ők kerültek a deportálandók listájára. Azonban 

ők ártatlanok voltak. Az igazságtalanságot pedig növelte, hogy 

Antonescu Romániája Hitler szövetségese volt, és az egész román 

hadsereg harcolt a Szovjetunió ellen. Mégis csak a romániai né-

meteket deportálták. (…) Valamennyi deportált a német katonák 

és a román katonák bűneiért fizetett.”  

(Ovidiu Şimonca: „Literatura nu acuză, cînd scrii tendenţios nu 

faci literatură” Interviu cu Herta Müller. Observator cultural, 24-

09-2010.).  

De vajon miért „csak a romániai németeket deportálták”? 

Bukarestben 2017-ben az erdélyi szászok 1945-ös Szov-

jetunióba történt deportálását és ottani szenvedéseit bemutató 

kiállítást szerveztek, amelynek kapcsán érdekes közjátékra került 

sor. Maria Zaharova külügyi szóvivő Oroszország álláspontját 

ismertetve rámutatott: a kiállítás megnyitóján elhallgatták azt a 

történelmi tényt, hogy a deportálandó szászok listáját román köz-

tisztviselők állították össze. Amely alkalmat a román hatóságok 

az erdélyi szász és magyar (székely) közösség kárára, ezek lét-

számának a csökkentésére használták fel.  

Értsd: a román hatóságok Erdély románabbá tétele, az it-

teni lakosság etnikai összetételének a románok javára történő 

mesterséges megváltoztatása érdekében irányítottak a szovjetuni-

óbeli munkatáborokba szinte kizárólag csak szászokat és magya-

rokat (székelyeket), románokat viszont legfeljebb csak tévedés-

ből. Erdély ilyen módon való „románosítása” akkor azért is kapó-

ra jött Bukarestnek, mert fennállt a lehetősége, hogy a háború 

után az új országhatárokat etnikai szempontok figyelembevételé-

vel jelölik majd ki.  

Mivel abban a történelmi pillanatban a németek számítot-

tak a szovjetek első számú ellenségének, úgy tűnik, a szovjet és a 

román fél érdekének egyaránt az felelt meg a leginkább, ha a 

nyugati hatalmak által is háborús bűnösnek tekintett (román ál-

lampolgárságú) németek végzik az esedékes kényszermunkát. A 
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román hatóságok ezért irányíthattak 1945 januárjában több mint 

70 ezer német férfit és nőt deportáltként a Szovjetunióba. Azon-

ban ezt megelőzően több mint 20 ezer magyar férfit is a szovjetek 

rendelkezésére bocsátottak. Miután a román hadsereg szinte vé-

gig a németek oldalán vett részt a háborúban (csak 1944. augusz-

tus 23-tól állt át a leendő győztesek oldalára) a magyarok eseté-

ben legfeljebb azért mutogathatnak a szovjetekre és a nyugati 

országokra, mert Magyarország ezt követően rövid ideig még 

továbbra is ezek ellenségének számított. Azonban az érintett ma-

gyar férfiakat az esetek többségében így is csak az akkor érvé-

nyes nemzetközi egyezmények kijátszásával hurcoltathatták el. 

Amit konkrétan a következőképpen oldottak meg: elhitették új-

donsült szövetségeseikkel, hogy Erdélyben a front háta mögött az 

előrehaladást késleltető partizántevékenység alakulhat ki, az en-

nek megelőzése érdekében összegyűjtendő és elhurcolandó „ve-

szélyes elemekről” pedig listákat adtak át Malinovszkij marsall-

nak. A szovjetek az esetek nagy részében e Bukarestben összeál-

lított listák alapján kezdték el a magyar férfiak begyűjtését már 

1944 szeptemberében. Mivel a listákon főleg olyan észak-erdélyi 

magyar értelmiségiek nevei szerepeltek, akik 1940 és ’44 között 

politikai szerepet vállaltak, a partizánakciók megakadályozása 

ürügyén valójában etnikai tisztogatás, illetve vezetőik eltávolítása 

révén, a magyarság lefejezése zajlott.  

Időrendi sorrendben a magyar férfiak elhurcolása után kö-

vetkeztek a németek, és kerültek a deportálás kivitelezésével 

megbízottak látókörébe a szászok és a bánáti svábok mellett a 

szatmári svábok is.  

Az Országos Rendőrfelügyelőség 1947. november 1-jén 

kelt, a Román Minisztertanács részére készített jelentése szerint: 

„1945-ben 70.148, túlnyomó többségükben német etnikumú ro-

mán állampolgárt vittek a Szovjetunióba munkára.” A Dél-

Erdélyből elhurcolt 17–45 év közötti szász és bánáti sváb férfia-

kat, illetve 18–30 éves nőket román csendőrök gyűjtötték össze, 

és adták át a szovjeteknek.  
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A szatmári svábok helyzete azonban lényegesen különbö-

zött az 1940 és 1944 között is Romániához tartozó Dél-Erdély 

területéről a Szovjetunióba deportált szászokétól és bánáti svábo-

kétól. Mindenekelőtt azért, mert 1945 januárjában, amikor a ro-

mániai németek deportálását elrendelték, Észak-Erdély nem ro-

mán (és nem magyar), hanem szovjet katonai közigazgatás alatt 

állt. Ezért a szatmári svábokat, több mint 5.000 férfit és nőt (helyi 

vezetők, illetve szintén helyi „policok” közreműködésével) a 

szovjet hadsereg katonái gyűjtötték össze, és juttatták el a szovjet 

munkatáborokba. Mégpedig annak dacára, hogy a szászokkal és a 

bánáti svábokkal ellentétben az itteniek nagy része nem németül, 

hanem magyarul beszélt, és nem németnek, hanem magyarnak 

tartotta magát.  

Mint már jeleztem, 1997 és 2002 között több száz volt 

szatmári deportált visszaemlékezéseit jegyeztem le. Adatközlőim 

idevágó tanúvallomásai szerint a deportálásra kiszemelt szatmári 

svábok több településen kijelentették, hogy ők nem németek, ha-

nem magyarok, azonban az összegyűjtésüket végzőket ezzel se-

hol nem tudták jobb belátásra bírni. Néhány példa: 

Ifj. Fógel Pál volt királydaróci deportált vallomásából: 

„Utólag úgy mondták, minket, királydaróciakat talán nem vittek 

volna el, de néhány itteni román nagyon erősködött, hogy nem 

magyarok vagyunk, hanem németek. Mások bizonygatták ugyan, 

hogy mi magyarok vagyunk, aki nem hiszi, nézzen csak ki a te-

metőbe, ahol a sírkövekre biztosan nem iratkozik senki másnak, 

mint aminek életében érezte magát, márpedig nálunk ott csupa 

Jánost, Istvánt, Károlyt stb. lehet látni, nem pedig Johannt, Ste-

fant vagy Karlt. Csakhogy erre azok a románok megesküdtek az 

oroszoknak, hogy márpedig mi, katolikusok akkor is németek 

vagyunk.” 

Vitéz Ilona volt mezőfényi deportált vallomásából: „Én 

sváb érzelmű vagyok, úgy is cipeltek el mint volksbundistát. Va-

laki a tolmács közvetítésével azt mondta az orosz tisztnek, hogy a 

svábokat vigye, ne a magyarokat. Nagyon lapultam, de azért gon-

doltam közben, hogy nem vihetik csak a németeket, mert 17–20 
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svábbal mikor építenék fel Oroszországot. A tiszt is így gondol-

hatta, mert ezt válaszolta: – A magyarnak is úgy kell dolgozni, 

mint a németnek!”  

 

Krasznabélteki volt deportáltak visszaemlékezései 

(1998 szeptemberében és októberében gyűjtött feljegyzések, vallomások) 

 

Weisz József esperes plébános bejegyzése a krasznabélteki római 

katolikus templom Historia Domusában: „1944. Községünkbe 

szeptember hónapban német katonaság érkezett. A román csapa-

tok október 22-én, vasárnap reggel 7 óra tájban történt bevonulá-

sa előtt az előzőleg hirtelen kivonuló német csapatok csupán né-

hány ágyúlövést adtak le, komoly ellenállást nem tanúsítottak, így 

tulajdonképpeni harci kár alig ért bennünket. Azonban rablásaik-

kal sok kárt-bajt okoztak mégis a falun átvonuló román csapatok. 

Rengeteg élelmet, jószágot, szekeret, bort hurcoltak el. Éntőlem 2 

lovat, 2 kocsit, 6 hordó bort, a lakásból szőnyegeket, rádiót, ruha-

neműt, fehérneműt, órákat, az éléskamrából szalonnákat, sonká-

kat vittek magukkal.” 

Velti (Forstenheislerné) Margit: „Karácsony és újév kö-

zött bélteki román férfiak jártak összeírni az 1926 előtt születet-

teket. Én éppen ’26-ban születtem. Fel is kerültem a listájukra, a 

húgomat, Velti Erzsébetet azonban, aki ’27-ben született, akkor 

nem írták fel. Az első szedés alkalmával Erzsit nem is keresték, 

csak engem vittek magukkal. De a második szedés alkalmával 

már a húgom is sorra került.” 

Reizer (Schuplerné) Rosalia: „Vasárnap este bál volt, ott 

láttuk először az orosz katonákat. Én sváb érzelmű vagyok, de 

akkoriban, ha oroszt láttunk, pláne magyarnak mondtuk magun-

kat. Január 3-án, amikor román gárdisták járták a falut, mégis 

elvittek bennünket.”  
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Historia Domus: „Fiatal legényeket, leányokat, családapá-

kat hívattak a községházára, akik pedig nem mentek el, azokat 

egyenesen az iskolába vitték, ott tartották fogva. Másnap kora 

hajnalban indították útnak szegényeket. Az ekkor elhurcoltak 

száma kb. 120 fő lehetett.” 

Velti (Forstenheislerné) Margit: „Az iskolában Velti 

Ambrus bácsi, a tolmács úgy fordította, amit az oroszok mondtak, 

hogy Nyíregyházára visznek bennünket, három hónapra, rend-

fenntartásra. Ehelyett legelőbb Erdődre gyalogoltattak át, ahol 

egy nappalt és egy éjszakát töltöttünk. Közben többen megszök-

tek, ezért Bélteken később is szedtek össze embereket.”  

Reizer (Schuplerné) Rosalia leveléből (kelt 1945. január 

8-án, Szatmáron, a Rákóczi iskolában): (…) „A kapitány úr biz-

tat, hogy csak Nyíregyházára visznek, és három hónap múlva már 

ismét viszontláthatjuk egymást. Most az írást félbe kell hagyjam, 

mert parancskiadás lesz. Most az írást folytatom, és azt is meg-

írom, hogy Ukrajnába visznek bennünket dolgozni. (…) Drága jó 

anyukám, nyugodjon bele a sorsunkba, és ne gondolja, hogy úgy 

bánnak velünk, mint a zsidókkal a németek. A tiszt a tolmáccsal 

azt mondta, hogy minket nem a pusztulásba, hanem a németek 

által kifosztott területeket benépesíteni visznek.” 

Historia Domus: „Szatmárról néhánynak sikerült meg-

szöknie, a többit Oroszországba indították. Nemsokára, január 

17-én, újabb szedés volt Bélteken. Rajtaütésszerűen végezték, így 

ismét összefogdostak kb. 80 személyt (…) Még volt aztán két 

alkalommal embervadászat a faluban, de sokat már nem tudtak 

összeszedni, mert a kiszemeltek elkóboroltak elhagyott tájakra, 

erdőkben, szőlősökben bujkáltak. Végeredményben az összesze-

dettek száma 230-ra tehető.”  

Franz Pech: „Az első szedés idején a gárdisták mind ro-

mánok voltak, de például a jegyzői tisztet akkor még közülünk 

való sváb ember, a Szakaszról idekerült Horber János látta el. 

Ennek ellenére a harmadik szedés alkalmával őt is elvitték az 

Urálba, ahol meg is halt. A harmadik alkalommal a románokon 

kívül olyan svábok is jártak szedni az embereket, akik már régeb-
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ben megmagyarosították a nevüket, mint Hetényi János és Ga-

csányi József.” 

Velti (Forstenheislerné) Margit: „Szatmáron nőket, férfia-

kat vegyesen vagoníroztak be, majd mi intéztük úgy, hogy a va-

gon egyik felébe kerüljenek a nők, a másikba a férfiak. Két hor-

dót kaptunk, az egyiket víznek, a másikat vécé helyett. Az ott 

lévő dobkályhához fahasábokat meg egy baltát is beadtak, a bal-

tával a férfiak lyukat vágtak a vagon aljába, az is vécé lett.” 

Franz Pech: „Valaki baltával megnagyobbította a vagon 

alján vécé gyanánt szolgáló lyukat, azon át kilógtak néhányan 

Kolozsváron, amikor megállt a vonat. Három román embert fog-

tak meg és tettek be közénk helyettük, akik aztán Oroszországban 

folyton jártak panaszra, hogy tévedésből kerültek oda, de csak két 

év múlva engedték haza őket. (…) Miután minket elvittek Orosz-

országba, és Bélteken nagyon sok házban csak a gyenge, védtelen 

öregek meg a gyerekek maradtak, időnként stînai (felsőboldádi) 

férfiak jelentek meg a faluban, akikhez néhány helybeli román is 

csatlakozott. Se szó, se beszéd elhajtottak ökröket, borjakat, eze-

ket az állatokat aztán az erdőben levágták, és egymás közt elosz-

tották. A jószágok sváb tulajdonosai hiába jelentették az ilyen 

eseteket a hatóság képviselőinek, annyival maradtak. Vagy négy 

évig tartott ez az állapot, csak nem sokkal a mi Oroszországból 

történt hazatérésünk előtt lett vége, amikor már rájuk is kezdték 

alkalmazni a törvényeket, még ha nem is olyan szigorúan, mint a 

mi fajtánkbeliekre.” 

Historia Domus: „Az ártatlanok elhurcolása nemcsak hoz-

zátartozóik szívén, lelkén ütött mély sebet, de a munkáskezek 

hiányát is nagyon megérezzük. A szántás, vetés, szőlőművelés 

meg a többi munka egy része a gyenge, még serdülő fiatalokra 

hárul, s ez elvonja őket az iskolától. Tanerők hiányában igen ne-

hezen indult be az oktatás.”  
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A szaniszlói volt deportáltak tiszteletére a helyi római katolikus és re-

formátus templom közötti parkban emelt emlékmű. Római katolikus 

svábok, református magyarok és görögkatolikus románok neveit vésték 

rá. Ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy szabályerősítő kivétel-

lel állunk szemben. 1945 januárjában Szatmár megyéből a szovjetek 

elméletileg svábokat deportáltak. Azonban a gyakorlatban egyes 

településeken a deportálandók összeszedését végzők más etnikumú-

akkal pótolták a létszámot. Néhány különböző okokból a befogottak 

közé keveredett személytől eltekintve, Szatmár megyéből románokat 

csak Szaniszlóról és két Szaniszló melletti településről, Csomaközről 

meg Piskoltról vittek málenkij robotra. Szaniszlóról legtöbb 70-et, 

Csomaközről 27-et, Piskoltról 5–6-ot. Ahol más etnikumúakkal pótol-

ták a létszámot, ott ennek a szenvedő alanyai általában magyarok vol-

tak. Így történt például Berében (ahonnan több mint 50 református ma-

gyart deportáltak), továbbá a vegyes Érmindszenten, Érszentkirályon, 

Tasnádon, Nagykárolyban és több más településen. A három kivételt 

képező településről szintén vittek magyarokat is: Szaniszlóról közel 90-

et, Csomaközről több mint 30-at, Piskoltról 3–4-et. 

 



41 

 

Velti (Forstenheislerné) Margit: „Bugyenovkán, a 9-es 

sachtában, szakasziakkal, nagybányaiakkal, aradiakkal voltunk 

egy helyen, meg lengyelországi németekkel. Rengetegen meghal-

tak, főleg az utóbbiak közül, mert nem akartak dolgozni. Volt, aki 

kerek perec kijelentette: Én ezeknek nem dolgozok, úgyse kerü-

lünk innen haza! Igen ám, csakhogy az elvégzett munka szerint 

kaptuk a fizetést, amiből ételt vásárolhattunk magunknak, és ele-

inte amúgy is nagyon kevésre volt elég, amennyit fizettek. Akkor 

és ott, aki nem dolgozott, tényleg nem evett, így idő multával 

éhen is halt. Sok fejtörést okozott nekünk, hogy az orosz tisztek 

utasítása értelmében minden halottat meztelenül kellett volna a 

koporsóba helyezni. Ellenkező esetben ugyanis a civil oroszok 

ásták a sírt, hogy a megboldogult ruháihoz hozzájuthassanak. 

Ebben a helyzetben azt találtuk ki, hogy a halottainkat ruhástól 

temettük ugyan el, de aztán a bányában, azoknak a civil oroszok-

nak, akikkel ott együtt dolgoztunk, félrevezetésképpen arról só-

hajtoztunk, panaszkodtunk, mennyire bánt bennünket, hogy kény-

telenek voltunk meztelenül a földbe tenni szegényeket.”  
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Nagymajtényi volt deportáltak visszaemlékezései 

(1999 május–augusztusában gyűjtött vallomások) 

 

Herman (Schmidt) Irén: „Amikor Csisztekó környékére ért ve-

lünk a vonat, egyszer csak valamelyik lány megszólalt: Jaj, az 

utánunk következő vagonokat leakasztották! Azokban a vago-

nokban a majtényi férfiak voltak. Ők ottmaradtak a 21-es láger-

ben, minket továbbvittek a 10 kilométerre lévő 43-asba, ahol a 

patkányok úgy járkáltak, mint 

idehaza a csirkék az udvaron.” 

Steinbrünner (Tóth) Ilona: „Ott, ahol kitettek bennünket, 

le volt rombolva minden. Én csak egy évig maradtam, mert meg-

betegedtem, utána már nem tudtak munkára használni, ezért 

mindjárt az első betegtranszporttal hazaengedtek.” 

Fetz (Gulácsi) Irén: „Mi, majtényiak legelőbb két szom-

szédos lágerbe kerültünk. Később, miután sokan hazamentek be-

tegtranszporttal, mások pedig meghaltak, átköltöztettek minket is 

a többihez, mert összevonták a lágereket.” 

Herman (Schwegler) Izabella: „A bányában 140 métert 

haladt velünk egyenesen lefele a lift, utána még 380 métert men-

tünk gyalog a föld alatt. Egy nagy gép 40–45 egymás mögé kap-

csolt csillét vontatott, ha ezek közül valamelyik kiborult, megszó-

lalt a csengő, és nekünk, 2–2 lánynak, helyre kellett állítanunk. 

Ehhez a munkához reggel teát, délben kevés káposzta- vagy 

uborkalevest, hajalt búzából főzött valamit, meg 80 deka olyan 

kenyeret kaptunk, amibe ha beleharaptunk, a fogínyünk megtelt 

szálkával. Volt ott egy német orvos, az azt mondta, ilyen koszton 

csak azért tudunk életben maradni, mert fiatalok vagyunk, és a 

fiatal szervezet többet bír.” 

Betuker János: „A Csisztekova melletti 21-es lágerben le-

kerültem a bányába. Orosz férfi ott is csak egy-két nyamvadt 
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akadt, a robbantást meg a fúrást is orosz nők végezték. Mi, depor-

táltak csákánnyal fejtettük, lapátoltuk a szenet, raktuk a szutykit 

(oszlopot), hogy ne rogyjon ránk a bánya. Az 50 centi magas já-

ratban hason csúsztunk előre, és fekvő helyzetben, féloldalasan 

lapátoltunk. Munka végeztével a felszínen nem ismertünk egy-

másra, úgy belepett a szénpor. Még most, több mint 50 év után is 

megvan rajtam a nyoma.” 

Herman (Alt) Valéria: „Három évig csillés lányként dol-

goztam a bányában. Hat szénnel megrakott vagont összeakasztot-

tam, és lóval elhúzattam a csillék tartalmát a felszínre szállító 

liftig. Egy alkalommal a ló, hiába ösztökéltem, nógattam, ahe-

lyett, hogy elindult volna, csak a fejét visszafordítva nézett rám, 

és fújt. Az ostorozásra is visszanézéssel meg horkantásokkal rea-

gált, nem mozdult előrébb egy tapodtat se. Idővel meguntam haj-

tani. Ha nem mész, hát nem mész! – mondtam, és leültem. Rövi-

desen leszakadt a bánya mennyezete az orrunk előtt. (…) Azzal, 

hogy megérezte, mi készül, és nem fogadott szót, az a jószág va-

lószínűleg az én életemet is megmentette. Egy másik, tőlem távo-

labb történt bányaomlás után előbb összevissza szaladgáló orosz 

embereket láttam, majd valakik (azzal, hogy ne a szénnel foglal-

kozzak ilyenkor), feltettek valamit a lóvontatású csilléim egyiké-

re. A sötétben oda nyúlva a kezem puhába ütközött. Lámpafény-

nél kiderült, hogy egy nagymajtényi férfi, Szatmári Marci holttes-

tébe. Rászakadt szegényre a bánya. Más alkalommal Kosárka 

Vera tasnádi lányt gázolta halálra az elszabadult csille. Úgy meg-

ijedtem, hogy elfutottam, és aznap vissza se mentem. A tisztünk 

büntetésből éjszakára a halott lány mellé csukatott a pincébe. 

Ismét máskor azért kerültem fogdába, mert táncolás helyett szo-

morkodtam. A tisztünk pityergésen, síráson kapott bennünket, 

erre sorakozót rendelt, és irány a konyha.”  

Schmid (Eismer) Mária: „Legelőbb a 21-es lágerben ra-

boskodtam, a későbbi férjemmel együtt. Másfél év elteltével áthe-

lyeztek Kapitálába. Az ottani bányában hamar megbetegedtem a 

gáztól. Három hónapig betegállományban tartottak, ami azt jelen-

tette, hogy nem kellett leereszkednem a mélybe, ám enni is csak 
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feleannyit – 1 kiló 20 deka helyett fél kiló kenyeret – kaptam. 

Valahogy jobban lettem, akkor könnyebb munkára helyeztek. A 

német orvos ezt mondta: Élhetsz még, de nehéz munkát nem vé-

gezhetsz.” 

Herman (Alt) Valéria: „Volt, amikor napközben a bányá-

ban dolgoztunk, éjszakára pedig a tisztünk odatett trágyát horda-

ni. Hordót szereltek egy kétkerekű taligára, mi azt rúd végére 

erősített fazékkal a láger vécéjéből telemertük ürülékkel, amit 

aztán a tiszt földjén szétszórtunk. Miután egész éjszaka ezt mű-

veltük, reggel a bányában folytattuk a munkát. Szóval nappal 

szenet, éjszaka ürüléket ’bányásztunk’.” 

Betuker János: „Amikor kőművesként dolgoztam, volt 

úgy, hogy nagyobb távolságra vittek építeni. Mire megérkeztünk, 

a nagy hidegben úgy összefagytunk, hogy képtelenek voltunk 

leszállni a teherautóról. Orosz kísérőink lökdöstek le bennünket, 

mi meg előbb jól megmozgattuk egymást, csak utána tudtunk 

dolgozni. A háború miatt akkor Oroszországban kevés volt a fér-

fi. Ha kikerültünk a lágerből, sok 

orosz nő akart volna mindenfélét tőlünk, de a koszt, amit kaptunk 

az ilyesminek se kedvezett.” 

Herman (Schmid) Irén: „Végig a 43-as lágerben voltam, 

és egész idő alatt bányában dolgoztam. A térdemre erősített bőr-

védővel, a kezemen kesztyűvel, négykézláb közlekedtem az 1 

méter magas vájatban, a szenet is térdelő helyzetben lapátoltam.”  

Herman (Alt) Valéria: „Az elejétől kezdve adtak pénzt, de 

csak annyit, amennyi a konyhára kellett. Betegen is kénytelen 

voltam tovább dolgozni, mert olyan a természetem, hogy akármi 

a bajom, nem szökik fel a lázam, és ott csak magas lázzal írták ki 

az embert.” 

Betuker János: „Vécé gyanánt egy mély gödör szolgált, 

ami fölé deszkát helyeztek. Akadt, aki beleszédült a felgyűlt ürü-

lékbe, és a gyengeség miatt nem tudott kimászni, ott lelte halálát. 

Például egy volt csendőr úgy fulladt meg közülünk, hogy az 

egyik orosz szándékosan lökte bele a vécégödörbe. Akiket így 

elnyelt az emésztő, azokat eltűntnek nyilvánították.” 
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Erni (Birli) Rozália: „Első évben azért kaptam sárgaságot, 

mert annyira ki voltunk éhezve, hogy letéptük és megettük még a 

gazt is, ami a lágerudvaron vagy az úton nőtt. Legeltünk, mint a 

tehenek. Volt 

gyomorvérzésem is, akkor az orvos eltiltotta a bányát, ezért egy 

ideig a 

felszínen dolgoztam, de aztán újra lerendeltek a mélybe.” 

Betuker János: „Néha kisméretű rîbákat, halakat adtak en-

ni. Maga a hal kicsire nőtt ugyan, de a törzséhez képest annál 

nagyobb volt a feje. Ha az ember kiköpte a fejet, alig jutott vala-

mi a gyomrába. Volt, aki nagy éhségében megette a többiek által 

meghagyott fejeket is, és belehalt.” 

Herman (Alt) Valéria: „Az elején a 21-es lágerben nagy 

tífuszjárvány ütött ki, rengetegen meghaltak, én azonban akkor 

nem kaptam meg a betegséget. 1948-ban, a 43-as lágerben nem 

volt járvány, egy orosz nőtől mégis elkaptam a tífuszt. Szerencsé-

re akkor már kaptunk orvosságot. Hárman kerültünk közös beteg-

szobába, egyikünk se halt meg.” 

Betuker János: „Volt nekünk ott részünk mindenféle 

rosszban: rabszolgaságban, éhezésben, tífuszban, hasmenésben. 

Tetvek hemzsegtek rajtunk, még a plafonról is poloska ugrott 

ránk.” 

Herman (Schwegler) Izabella: „’46-ban, amikor a tífusz 

kiütött, sokan meghaltak, akik túlélték, azok is nagyon legyengül-

tek, közülük sokan betegtranszportba kerültek. (…) A tífuszjár-

vány után, ’47-ben áttettek bennünket Kapitála mellé, Kraszna-

vezdába, szintén bányamunkára.”  

Betuker János: „Makievkán egyszer azt mondták, magyar 

delegáció jön a temetőt megnézni. Erre bekeríttettek velünk egy 

területet dróthálóval, és a küldötteknek azt mondták, hogy azon 

belül pihennek a magyarok. De a valóságban nem nyugodott ott 

senki.” 

Herman (Schwegler) Izabella: „1947-ben Kapitálába több 

lágerből érkeztek deportáltak, voltak köztük anyaországiak is. 

Azokat nemsokára hazaengedték. Minket persze érdekelt, hogy 
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őket miért, és minket miért nem. Azt a választ kaptuk, hogy azért, 

mert a magyarok hazavitték az övéiket, a románok nem. De mi is 

magyarok vagyunk, mondtuk erre. Az orosz tisztek azonban a 

fejüket rázták: Ti románok vagytok, nem magyarok! Mivel nem 

értettük, tovább firtattuk a dolgot. Az orosz tisztek így magyaráz-

ták: Bár a románok németekként adtak ki benneteket, ti románok 

vagytok, ezért nem mehettek haza. A románok ugyanis hadisarcot 

kellene fizessenek nekünk, ehelyett azonban azt mondták, ők nem 

fizetnek, majd ti ledolgozzátok, amit kell! Minket ez a magyará-

zat végképpen összezavart. A nagyanyáink tudtak németül, de 

bennünket már nem tanítottak meg, mi magyarul beszéltünk. Hol 

magyar iskolába kellett járjunk, hol meg németbe. Erre Oroszor-

szágban az oroszok bejelentik, hogy ők azért dolgoztatnak ben-

nünket, mert románok vagyunk...” 

Betuker János: „A mardosó éhségtől többnyire elaludni se 

tudtam. 

Azon törtem a fejem, mit fogok enni reggel. Annyira lefoglaltak 

bennünket az ilyen gondok, hogy három évig éltünk egymás mel-

lett, 

mégsem tudtuk, ki kicsoda. Az ember, amikor nagyon lesová-

nyodik, leköltözik a gyomra az ágyékáig. De még több étel fér 

bele, mint azelőtt. Én meg egy Ráp nevű magyarországi mindig 

éhesek voltunk. Egyszer, amikor azzal maceráltuk Szűrös Má-

tyást, a főszakácsot, hogy adjon több ennivalót, azt válaszolta, 

rendben van, próbáljuk ki, mennyit bírunk megenni egyszerre. 

Egy tízliteres vederben káposztalevest tett elénk – persze olyan 

ottanit, amiben sok vízben kevés káposzta úszkált –, egy másik 

vederben pedig vízben főtt burizst, azaz kölest. A szakács azt 

akarta megtudni, hogy mennyi fér belénk a két veder tartalmából. 

Hát mind belénk fért, sőt utána még az aznapi porciónkat is be-

vágtuk. Úgy ki voltunk éhezve, hogy ez déli 12 órakor történt, 

délután 4 órakor már megint majd meghaltunk éhen.” 

Fetz (Müller) Mária: „Amikor felütötte fejét a tífusz, én is 

beleestem, de nem betegedtem meg nagyon. Szerencsére, mert 

orvosság híján csak elkülönítettek bennünket, és kopaszra nyír-



47 

 

tak. A németek, szászok úgy hullottak, mint az eső, mert azoknak 

a nagytermetű embereknek pláne kevés volt az étel, amit adtak.”  

Betuker János: „Tíz tonna uholt, szenet kellett kitermelni, 

a puskás őr csak akkor engedett a felszínre, ha ennyit teljesítet-

tünk. Ezért sokszor 14–16 órán át dolgoztunk egyhuzamban.” 

Herman (Schwegler) Izabella: „Három évig mindenhova 

fegyveres kísért bennünket, utána már csak a lágerkapunál állt 

őr.” 

Betuker János: A végére jó dolgunk lett. Én nemcsak 

fényképezkedni mehettem ki a városba, hanem színházba, moziba 

is, mert egy zsidó kapitány felesége révén própuszhoz, állandó 

kijárási engedélyhez jutottam. Akkoriban már rendesen tisztál-

kodtunk, és jó ruhákban jártunk.” 

Herman (Schwegler) Izabella: „Az egyik orosz tiszt ezt 

mondta búcsúzóul: Sokat dolgoztatok nálunk, de fel van írva, 

hogy mennyit, sok pénzt fogtok kapni. Aztán hozzátette: Ha 

ugyan nem akad 

olyan, aki elvegye tőletek... De úgy látszik, akadt ilyen, hiszen 

idehaza semmit nem kaptunk. Legalábbis a többség. Mert van, 

aki csak egy évig volt oda, mégis kapja Németországból a már-

kát, amit én annak ellenére se kapok, hogy öt évet húztam le 

Oroszországban. Ha érdeklődünk, hogy miért van így, azt mond-

ják, akkor frissiben, közvetlenül a hazaérkezésünk után kellett 

volna orvoshoz fordulni az ott szerzett nyavalyáinkkal, akkor 

most mi is kapnánk kárpótlást. Csakhogy amíg fiatalok voltunk, 

nem foglalkoztunk ilyesmivel.” 

Czigler János: „Utólag tudtuk meg: amíg mi Oroszország-

ban tartózkodtunk, a majtényi lócsiszárok, jófirmák, akik az el-

hurcolásunkkor az oroszok kezére játszottak bennünket, odahaza 

kifosztották a támasz nélkül maradt hozzátartozóinkat. Elhajtot-

tak tőlük tehenet, ökröt, lovat, elhurcolták a ruhát a szekrényből, 

a bort a pincéből, a sonkát, kolbászt a kamrából.” 

Felber Katalin: „A kuláküldözés még ki se lett találva, 

amikor 1946-ban minket, nagymajtényiakat máris kifosztottak. 

Az embereink közül azokat, akiket meghagyott a háború, elvitték 
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Oroszországba, nem volt a faluban férfi, csak a görögkatolikusok. 

Tudva, hogy csupa nőkkel és gyerekekkel állnak szemben, ezek 

vetettek szemet a máséra, vagyis a mienkre. Minket, Toma Mi-

hályékat, Mokk Pálékat és még nagyon sok majtényi sváb csalá-

dot teljesen kifosztottak. De úgy ám, hogy még a búza sepredékét 

is eltakarították a padlásról. Az akkor történteket még ma is így 

emlegeti a nagymajtényi nép: ’amikor kolbásszal hajtották a te-

henet’. Mert tényleg megtörtént, hogy a tolvajok egyike sváb 

ember kamrájából lopott kolbásszal terelte a sváb ember istállójá-

ból elkötött tehenet. Később ugyanazok a bevándoroltak állították 

össze a kuláklistát is. Aki arra felkerült, hetente zaklatták, elvitték 

mindenét. Én, amikor úgy éreztem, hogy már végképp nem bírom 

tovább, fogtam a két gyermekemet, bementem velük Nagyká-

rolyba, és ezt mondtam: A férjem már meghalt, ha nem vesznek 

le bennünket a kuláklistáról, ezt a két ártatlan gyermeket meg 

önmagamat is felakasztom! Töröltek ugyan a feketelistáról, de 

addigra már amúgy se maradt semmink.” 

 

 

Idehaza is jogfosztottan  

 

Miközben a deportáltak a Szovjetunióban szenvedtek, idehaza 

maradt sváb hozzátartozóiknak, ismerőseiknek is mostoha sors 

jutott. Mégpedig több okból. A következőket Grebúrné Czier 

Rozália 2000 márciusában annak a dokumentumriportnak a 

visszhangjaként írta, amelyet a csanálosiak deportálásáról közöl-

tem a Szatmár megyei lapban. 

„Érdemes volna arról is statisztikát készíteni, hogy a sváb 

falvakban hány gyermek mellől vitték el a kenyérkereső apát, sőt 

esetenként az anyát is. Sok-sok társammal együtt még gyermek-

ként voltam alanya a deportálásnak. Jelenleg kevés gyermek szü-

letik Csanáloson, de akkoriban a sokgyermekes családmodell volt 
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a divat. Az innen eldeportáltak közül például Mentes Jánosnak 

(meghalt Oroszországban) 8, a testvérének, Mellau Károlynak 

(meghalt Oroszországban) 5, Schupler Mihálynak (Csubiz) 4, 

édesapámnak, Czier Jánosnak (Szálfaterz) 5 kiskorú gyermeke 

volt. Ki kérdezte, kit érdekelt, mi lesz ezekkel a családokkal? 

Nem álltak sorba szeretetszolgálatok ajtajában segélyért. Ehelyett 

a férfiak munkáját is a nők és az otthonmaradt öregek végezték 

el. (Kaszáltak, zsákoltak, fogatot hajtottak stb.) És a gyermekek? 

Még a legkisebbeknek is meg kellett tanulniuk dolgozni. Mi adott 

erőt hozzá? Volt hitük az embereknek! A hosszú, fáradságos napi 

munka után is összegyűltek a keresztek körül, hogy felnőttek és 

gyerekek együtt imádkozzanak a távollevőkért. Az eredmény? 

Túlélték azokat a nehéz éveket, a falu talpon tudott maradni.” 

De nemcsak a családfenntartók, a munkaerő színe-javának 

a hiánya sújtotta akkoriban a sváb települések lakóit. Idézetek a 

Hivatalos Közlöny (Monitorul Oficial) 1945. március 23-i szá-

mában megjelent 187/1945-ös földreform-törvényből: „II. Feje-

zet. A kisajátítás. 3 cikkely: (…) az állam tulajdonába mennek át 

a következő mezőgazdasági javak: a). A hitlerista Németország-

gal együttműködött német állampolgárok vagy német nemzeti-

ségű (etnikai eredetű) román állampolgárságú természetes 

vagy jogi személyek bármilyen földjei és agrártulajdonai; b). 

A háborús bűnösök és az ország tönkretételében vétkesek földjei 

és más tulajdonai; c). Azoknak a földjei, akik olyan országokba 

menekültek, amelyekkel Románia hadban áll, vagy 1944. augusz-

tus 23 után külföldre menekültek; d). A hazájuktól távol élők 

földjei és összes mezőgazdasági javai; f). Az olyan román állam-

polgárok bármilyen mezőgazdasági javai, akik önként jelentkez-

tek harcolni az Egyesült Nemzetek ellen. (...)” 

A földreform végrehajtására vonatkozó 187/1945-ös szá-

mú Törvény 3. a) cikkelyére hivatkozva a német parasztokat ak-

kor is megfosztották házaiktól, földjeiktől a Német Etnikai Cso-

port nevű szervezethez való tartozás, illetve a hitleristákkal való 

együttműködés indoklásával, ha a valóságban sem ez, sem az 

nem volt igaz.  
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Közben, miután német részről H. Friessner tábornok már 

1944 szeptemberében kérte a teljes erdélyi német közösség Né-

metországba történő átköltöztetésének engedélyezését, amire Bu-

karest hajlott volna, de a harcok miatt azt nem lehetett kivitelezni, 

ez a probléma az RKP KB Politikai Bürójának 1946. augusztus 9-

i ülésén újra napirendre került (immár harmadjára). Nem sikerült 

tisztázzam, hogy – lengyelországi, csehszlovákiai és magyaror-

szági nemzettársaikkal ellentétben – a romániai németek kitelepí-

tésére végül miért nem került sor. Tény, hogy Közép- és Délke-

let-Európa legnagyobb létszámú német közössége akkor Románi-

ában maradt. Ugyanakkor, bár tagjait 1948-ban elismerték 

„együtt élő nemzetiségnek”, továbbra is negatív diszkrimináció-

ban, hátrányos megkülönböztetésben részesültek.  
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„Magyarizálás” 

 

És itt külön felhívom a figyelmet arra a körülményre, amely a 

szatmári svábok második világháború utáni elmagyarosodása 

szempontjából meghatározó jelentőséggel bírt. Miközben a néme-

teket jogaiktól megfosztották, mondhatni a társadalom szélére 

taszítottakként, páriákként kezelték, az akkori nemzetközi politi-

kai helyzetben a magyarokra Romániában nem lehetett rásütni a 

kollektív bűnösség bélyegét. Miért fontos ez a körülmény az el-

magyarosodás szempontjából? Mert az, ha a szatmári svábok 

magyarnak vallották magukat, akkoriban bizonyos fokú védettsé-

get, kedvezőbb túlélési esélyt biztosíthatott a számukra. Szeren-

csés esetben így többek között házukat és egyéb javaikat is meg-

tarthatták.  

A szatmári svábok nagy része annak idején csak magyarul 

vagy magyarul is beszélt. Kézenfekvő volt, hogy magyarnak vall-

ják magukat. De akkoriban még a német ajkú, magyarul rosszul 

tudó svábok közül is sokan „magyarizáltak”. (Ezzel a kifejezéssel 

több sváb faluban találkoztam, általában német érzelműek hasz-

nálták, „magyarkodás” értelemben.) Íme néhány, ezt a helyzetet 

szemléltető feljegyzés, illetve vallomás: 

Az erdődi római katolikus templom Historia Domus-ából: 

„1944. október 23-án délután vonult be községünkbe a román és 

az orosz hadsereg. Egy csapásra megoldódott az a faluban immár 

áldatlan állapotot kiváltott nagy kérdés, hogy híveink közül ki 

magyar, és ki sváb. Újabban litánián és temetésen egyaránt min-

denki magyarul imádkozza a rózsafüzért. Akik nemrég még a 

leginkább verték a mellüket, hogy milyen nagy németek, most 

azok is sietnek tüntetően magyarnak vallani magukat.” 

A krasznabélteki római katolikus templom Historia Do-

mus-ából: „1945. (…) A német tagozat megszűnt, mert már 

azoknak a legnagyobb része is magyarnak mondja magát, akik 
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azelőtt a német nyelvű oktatás mellett voltak. A templomban sem 

lehet hallani az eddig használt német imádságokat, de hirtelen 

kimentek a divatból a temetésen és más ájtatosságok alkalmával 

használt sváb imádságok is. (…) 1946. A magyarság öntudato-

sabb kezd lenni, szervezetekbe tömörül, s ezek keretében iskolá-

ink is erőre kapnak, több joghoz jutunk. Híveinkben erősödik az 

összetartozás érzése, és összefognak. Mifelénk nagyobb lökést ad 

ennek a folyamatnak az a körülmény, hogy kezdik kisajátítani a 

volksbundisták földjeit, s ezért, innen remélve védelmet, a Ma-

gyar Népi Szövetségbe tömörülnek ők is. Számításuk részben be 

is válik, a magyar élet pedig erősödik, szabadabb lesz.” 

Haller Alajos, mezőpetri lakos vallomása: „1944 őszén 

ekhós szekérrel egy Linz-környéki felső-ausztriai faluig, Kircha-

mig mentünk. (…) ’46 nyarán levelet kaptunk nagyanyámtól, 

abban azt írta, gyertek haza, most már lehet. Magyarnak mondtuk 

magunkat, csak így jöhettünk, aki németnek vallotta magát, azt 

akkoriban nem engedték haza.” 

Bálintfi (Kaiserné) Irén, Nagymadarász, 1998-ban: – Sváb 

létünkre azért nem tudunk németül, mert gyerekkoromban, a má-

sodik világégés után, megszólalni se mertünk ezen a nyelven a 

faluban. Ugyanis az itteni románok, ha sváb szót hallottak tőlünk, 

mindjárt megfenyegettek: – Mentek ti is a fajtátok után! 

Hobler Jakob, Batarcs, 1999-ben: – Mire 1947-ben 

Oroszországból hazajutottam, a német utcának szinte minden 

házában románok laktak. Csak hitleriştii-nek (hitleristáknak) 

mondtak, és afféle páriákként kezeltek bennünket. A két gyere-

künket németül egyáltalán nem mertem tanítani, magyarul tudnak 

ugyan, de románul a legkönnyebb nekik beszélni. 

A tanúvallomások szerint abban az időben a Szovjetunióban de-

portáltként is érdemesebb volt magyarnak lenni, mint németnek. 

Íme néhány ezt szemléltető vallomás:  

Akkerman Erzsébet, volt nagykárolyi deportált: „Az oro-

szok eleinte nemkának, németnek mondtak bennünket, de később 

rájöttek, hogy vengerszkik, magyarok vagyunk, és nem viselked-

tek velünk ellenségesen.”  
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Méhi (Juhász) Erzsébet, volt királydaróci deportált: „Az 

oroszok a németekkel rosszabbul bántak.  

Emili Julianna, volt mezőpetri deportált: „Útközben 

Oroszország felé, a vagonban megegyeztünk, hogy idegenek előtt 

nem beszélünk németül vagy svábul, és magyarnak mondjuk ma-

gunkat. (…) Abban a lágerben a szászok voltak a polcon, a ma-

gyarokat lenyomták, ahogy csak tudták. Mivel köztük éltem, a 

következő helyzetbe kerültem: magyarul csak értettem, beszélni 

nem tudtam, mégis magyarnak mondtam magam, miközben né-

metül nagyon jól értettem meg beszéltem, mégis tettem magam, 

hogy egyáltalán nem bírom ezt a nyelvet.”  

Tündik László volt túrterebesi deportált feljegyzéséből: 

„Mi, terebesiek, egyébként is csak magyarul beszéltünk, de 

Oroszországban a szokondiaknak sem kellett többször mondani, 

hogy, ha jót akarnak maguknak, ne nagyon sváncigoljanak. Ha-

mar megtapasztalták a saját bőrükön, hogy az őreink, de még a 

civilek is másként bánnak a magyarokkal, mint a németekkel, 

azután már nem kellett erre biztatni őket, anélkül is magyarnak 

mondták magukat.  

Payer Károly, Szatmárnémeti: „Mi, magyar anyanyelvű 

szatmáriak magától értetődő természetességgel az első perctől 

kezdve magyarnak vallottuk magunkat, de Oroszországban nem-

sokára például a baranyai svábok is ugyanezt tették, pedig amúgy 

egymás közt ők svábul beszéltek. A jelenség oka az volt, hogy 

hamar észrevették, mert a bőrükön tapasztalták: a németekre az 

oroszok csúnyábbul néztek, mint a magyarokra. 
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Diszkriminatív földreform 

 

Bátran leszögezhetjük tehát: a második világháborút követő 

években Romániában, de a Szovjetunióban deportáltként is érde-

mesebb volt magyarnak lenni, mint németnek. Ugyanakkor ez 

nem azt jelenti, hogy Romániában a magyarok helyzete a háborút 

követő években jó volt, hanem csupán azt, hogy a németekénél 

jobb volt. Amúgy nem hivatalosan a románokhoz képest sok te-

kintetben negatív megkülönböztetésben részesültek a magyarok 

is. Jó példa erre a fentebb már idézett, 1945. március 23-i földre-

formtörvény alkalmazása. Bár a dr. Petru Groza nevéhez köthető 

pártpropaganda nagyon igyekezett elhitetni a világgal, hogy míg 

az 1921-es földosztás alkalmával a magyarokat kisemmizték, 

addig „a demokrata kormány egyformán juttat földet románnak, 

magyarnak”, a valóságban a németek mellett ez a földreform is 

elsősorban a magyarságot sújtotta. A következőket Vincze Gábor 

Gazdaságpolitika vagy kisebbségpolitika? Az 1945-ös romániai 

földreform a Groza-kormány kisebbségpolitikájának tükrében 

című tanulmányából merítettem. 

A földreform végrehajtására kijelölt szervekben alig kap-

tak helyet magyarok, az elmélet gyakorlatba ültetésével megbí-

zott románok pedig mind a kisajátítást, mind a földterületek „új-

raosztását” a magyarok kárára végezték. Például az elmélet az 50 

hektár fölötti birtokok kisajátításáról szólt, a gyakorlatban azon-

ban a románokból összeállított földosztási bizottságok a magyar 

és a német nemzetiségűek kárára diszkriminatív módon állapítot-

ták meg, hogy kiknek a földjei sorolandók ebbe a kategóriába. A 

magyarságot mégis a törvény „abszentisták”-ra (távollevőkre), 

illetve „kollaboracionisták”-ra (együttműködőkre) vonatkozó 

rendelkezései sújtották a legjobban. Idézetek a törvényből: [Kisa-

játíttatnak] „mindazoknak a földjei, akik Romániával hadiálla-

potban lévő országokba vagy 1944. augusztus 23-a után külföldre 
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menekültek”, illetve „a távollevők összes földjei és mezőgazda-

sági javai” (II. bekezdés 3. § c. és d. pont). Korabeli becslések 

szerint ez a két paragrafus hozzávetőlegesen 300.000 észak- és 

dél-erdélyi magyar földművest érintett – írja Vincze Gábor.  

A „kollaboracionisták”-ra vonatkozó paragrafus esetében 

egy 1946 júniusában megjelent módosító rendelet (amelyet hiába 

pontosítottak alkalmazási útmutatóval és körlevéllel is) kiskaput 

nyitott ahhoz, hogy a gyakorlatban a román többségű földkisajátí-

tó bizottságok ne csak a német hadsereggel eltávozott német ál-

lampolgárok és a német nemzetiségű román állampolgárok föld-

birtokait és mezőgazdasági javait sajátítsák ki, hanem sok magyar 

nemzetiségű román állampolgárét is. Az „abszentisták”-ra vonat-

kozó paragrafus szintén rendkívül képlékenynek, nyújthatónak, 

sok magyarra alkalmazhatónak bizonyult. „A távollevők közé 

sorolták:  

– azt a kb. 100.000-re tehető dél-erdélyi magyart, aki Antonescu 

terrorja elől délről Észak-Erdélybe menekült (másik kb. 100.000 

dél-erdélyi a trianoni Magyarország területén telepedett le);  

– azokat, akiket a front közeledtekor – főleg a Székelyföldről – 

kiürítési paranccsal távolítottak el lakóhelyükről;  

– azokat a dél-erdélyi magyar közalkalmazottakat, akiket a bécsi 

döntést követő napokban a hatóságok délről Észak-Erdélybe he-

lyeztek át, de birtokuk Dél-Erdélyben maradt;  

– akiknek állandó lakhelyük Észak-Erdélyben volt, de a birtok a 

határ meghúzása után román fennhatóság alatt maradt;  

– az 1944. augusztus 23-a előtt ideiglenesen (akár gyógykezelés 

vagy látogatás) céljából Magyarország más részére távozottakat 

(ez olyan eset, mintha valaki Románia egyik helységéből a má-

sikba távozna, hiszen akkor még Észak-Erdély és Magyarország 

között nem létezett államhatár);  

– mindazt a nagy számú, besorozott észak-erdélyi magyart, aki a 

csapatával hagyta el szülőföldjét, vagy már éppen hadifogságban 

volt.” 

Vincze Gábor szerint a magyarok nélküli helyi földosztó 

bizottságok „teljesen önkényesen értelmeztek minden rendeletet, 
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utasítást, illetve azokat nyíltan nem tartották be.” A végered-

mény: „a magyar- és persze németellenes földreform miatt a 

földnélküli, vagy nadrágszíjparcellával rendelkező magyar pa-

rasztság száma tovább nőtt. Ezek a régi/új földnélküliek egyéb 

megélhetés híján az ötvenes évek elején beinduló iparosítás kez-

detén a nagyobb ipari központokban, bánya- és építőtelepeken 

kerestek munkát.” 

Tehát a háborút követő években a románokhoz képest a 

magyarok sok tekintetben negatív megkülönböztetésben részesül-

tek, ám a németek helyzete a magyarokénál is rosszabb volt. 

Mégpedig annyival, hogy inkább megérte magyarnak lenni, mint 

svábnak.  

Persze felmerül az a kérdés is, hogy ha a háború után Ro-

mániában románnak volt a legérdemesebb lenni, akkor a szatmári 

svábok többsége miért nem a románsághoz, hanem a magyarság-

hoz való csatlakozást választotta mégis. Nagy részük miért nem 

román, és miért magyar iskolába járatta a gyerekét? 

Nos, mert a többség (különösen a Nagykároly és Tasnád 

környékiek), magyarul jól, románul viszont gyengén (vagy egyál-

talán nem) beszélt, és mert érzelmeikben is a magyarsághoz álltak 

közelebb.  

A jórészt amúgy is magyar ajkú szatmári svábok a következő 

időszakban, érzelmi kötődésükön kívül, legalább részben ezért 

magyarosodtak el még inkább. Ekkoriban még a svábul különben 

tudó (egymás közt ezen a nyelven értekező) szülők egy része is 

csak magyarul beszélt a gyerekeivel, nehogy német mivoltuk 

miatt olyan mostoha sorsra jussanak, mint ők a Szovjetunióban 

deportáltakként vagy Romániában jogfosztottakként. Magyar 

iskolába íratott gyerekeik pedig nemcsak nyelvük, kultúrájuk 

révén kötődtek a magyarsághoz, de többnyire egyre szorosabbá 

váló érzelmi szálakkal is, sok esetben szívvel-lélekkel magyarok-

ká lettek. Többen közülük egyenesen a magyarság ügyének helyi 

zászlóvivőivé váltak.  

Annak ellenére történt így, hogy az 1950-es évek Romá-

niájában kezdetét veszi a németek rehabilitációja. Az 1954/81-es 
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rendelet előírta, hogy azok a parasztok, akik az állami tartalék-

alapból kapott földdel belépnek a kollektívába, kapják vissza el-

kobzott házukat. Azonban a hallgatólagosan továbbra is kollektív 

megbélyegzettségnek kitett németek (különösen az értelmiségiek) 

etnikai hovatartozásuk miatt változatlanul fasiszta szervezetekkel 

való együttműködéssel könnyen megvádolható „gyanús elemek-

nek” számítottak. Igaz, a németekkel és a magyarokkal szembeni 

bánásmód közötti különbség az idő múlásával egyre csökkent. 

Nem a németek „becsülete” nőtt meg, hanem ellenkezőleg: a ro-

mániai magyarok helyzete romlott. Bár már korábban kezdetét 

vette, utóbbi folyamatot nagymértékben felerősítette az 1956-os 

magyarországi forradalom és szabadságharc. 

Ugyanakkor ezt megelőzően – jórészt annak betudhatóan, 

hogy a második világháború után 1958 augusztusáig az országban 

szovjet csapatok állomásoztak – Romániában a magyar kisebb-

ségnek kedvező intézkedések is születtek. 1952 és 1968 között a 

Székelyföld – Magyar Autonóm Tartomány (Regiunea Autonomă 

Maghiară), majd Maros-Magyar Autonóm Tartomány (Regiunea 

Mureş-Autonomă Maghiară) néven – autonóm terület lehetett. Az 

1956-os népszámlálás alkalmával a Magyar Autonóm Tartomány 

területén élők 77,3%-a magyarnak (székelynek), 20,1%-a román-

nak, 1,5%-a cigánynak, 0,4%-a németnek, 0,4%-a zsidónak val-

lotta magát. A tartományban két nyelv volt hivatalos: a román és 

a magyar. A szovjet csapatok kivonása után azonban hamar vál-

toztattak a helyzeten. Előbb 1960-ban szervezték át a közigazga-

tást és határokat, az így kialakított Maros-Magyar Autonóm Tar-

tományban a magyarok aránya 77 %-ról 62 %-ra csökkent. 1968-

ban pedig a tartományt végleg megszüntették, helyette három 

nem etnikai alapon szervezett megye (Hargita, Maros és Kovász-

na) jött létre.  

Megjegyzendő: az, hogy a második világháború után 1958 

augusztusáig Romániában szovjet csapatok állomásoztak (az or-

szág szovjet megszállás alatt állt), nemcsak a Székelyföld auto-

nóm területté válását tette lehetővé. Legalább az 1956-os ma-

gyarországi forradalomig és szabadságharcig a nemzetiségi prob-
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lémát nagy általánosságban is egészen másként kezelték, mint 

azelőtt és azután, tehát a két világháború között, illetve az úgyne-

vezett „Ceauşescu korszakban”. Idézetek egy, a Közoktatásügyi 

Minisztérium által kiadott korabeli tankönyvből. (A Román Nép-

köztársaság története, tankönyv a középiskolások számára – Ál-

lami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1952.) „Az elnyomott 

kisebbségek helyzete – Az ország területi gyarapodása új problé-

mát is vetett fel Romániában, az együttélő nemzetiségek helyze-

tének tekintetében. (…) A kisebbségi szerződés, amelyet Romá-

nia és a legtöbb szövetséges hatalmak 1919. december 9-én írtak 

alá Párizsban és a Gyulafehérvári Nemzetgyűlés 1918. december 

1-i nyilatkozata, valamint az 1923. március 28-i alkotmány előír-

ta, hogy minden román állampolgár egyenlő a törvény előtt: 

nyelvre, fajra vagy vallásra való tekintet nélkül, egyenlő polgári 

és politikai jogokat élvez. De a szerződések, nyilatkozatok és az 

alkotmány intézkedéseit soha egyetlen tőkés-földesúri kormány 

sem tartotta tiszteletben. Ellenkezőleg, minden tőkés-földesúri 

kormány a soviniszta érzelmek szítására törekedett az együttélő 

népeknek kijáró elemi tisztelet rovására. A hatalmon lévő oligar-

chia, valahányszor félrevezető ürügyre volt szüksége, hogy a 

munkás- és paraszttömegek ellen irányuló osztálypolitikáját lep-

lezze, az együttélő nemzetiségek elleni uszításhoz folyamodott. A 

reakció és a velük szemben ellenséges érzületű közigazgatás a 

nemzetiségeket a legkülönfélébb intézkedésekkel elnyomta. Az 

együttélő népeknek az 1918-as gyulafehérvári gyűlés által kinyi-

latkoztatott jogegyenlőségéről megfeledkeztek, mihelyt a román 

csapatok bevonultak Erdélybe. A román burzsoázia elfoglalta a 

magyar burzsoázia és arisztokrácia helyét, ugyanolyan elnyomó 

intézkedéseket tett, mint az, s Erdély területének más nemzetisé-

gű lakosságát idegennek, jogtalannak tekintette. Az erdélyi bur-

zsoázia réteg gazdagodási törekvését erkölcsi elvnek, államelv-

nek, egyenesen »nemzeti« kötelességnek tekintették. Az igazga-

tótanács egyik miniszteri tanácsosa, aki később a Iuliu Maniu 

vezetése alatt álló erdélyi nemzeti párt főtitkára lett, a következő-

képpen nyilatkozott: »Végre ütött a mi óránk is. Románnak lenni 
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ma már nem lemondást jelent. A költségvetés nyitva áll előttünk. 

A magas állások készen hívogatnak minket. Mindenki könnyen 

bejárhatja ma a jóléthez, haladáshoz, sőt a fényűzéshez vezető 

utat. Enrichissez-vous (Gazdagodjatok meg) – kell mondanunk 

nekünk is a nagy francia politikussal. Tehát gazdagodjunk… Ezt 

a kárt az anyagi erők kiegyensúlyozásával kell helyrehozni s ah-

hoz, hogy visszaállítsuk az egyensúlyt, először egy másik egyen-

súlyhiányt kell előidéznünk, mégpedig a mi hasznunkra.« Az 

államapparátus románizálásának »történelmi« szükségszerűségé-

re hivatkozva, elbocsátottak magyar, ukrán stb. állami tisztviselő-

ket, ami főként a posta, a vasút stb. alacsonyabb rangú alkalma-

zottait sújtotta. Munkásokat bocsátottak el az üzemekből és gyá-

rakból. Nehéz és nélkülözésekkel teli életet élő, írástudatlan do-

hánygyári munkásnőket dobtak ki állásukból, mivel nem tették le 

a román nyelvvizsgát.” (581–582. l.) „A királyi diktatúra (1938–

1940) a politikai ellenfelek vagyonának elkobzásában és »ellen-

őrzésében«, a soviniszta és antiszemita politikában, a nem romá-

nok kereskedelmi vállalatainak különböző ürügyekkel való el-

kobzásában nyilvánult meg.” (700. l.) 

A fentieken ma már talán azok is meglepődnek, akik az 1950-es 

években jártak középiskolába. A két-három évtizeddel később 

érettségizettek számára pedig egyenesen hihetetlennek tűnik, 

hogy a romániai líceumokban valaha ilyesmiket (vagyis igazat) 

tanítottak arról, ahogyan Trianon után Romániában a hatalom a 

nemzetiségiekkel bánt! Úgy beállítva ugyan, mintha a történtekért 

kizárólag a „tőkés-földesúri kormányt”, „a reakciót”, „a román 

burzsoáziát” terhelné a felelősség, de ettől eltekintve ez a történe-

lem tankönyv úgy írt le egyes eseményeket, ahogy azok valóban 

megtörténtek. Ami az úgynevezett „Ceuşescu korszak” történe-

lemkönyveire a legkevésbé sem volt jellemző.  
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Amikor egyformán rossz volt magyarnak  

és németnek lenni 

 

Magyarországon 1956-ban a szó szoros értelmében vett, a 

rendszer megdöntésére irányuló forradalom zajlott, amit csak 

külföldi közbeavatkozással, szovjet tankokkal sikerült eltiporni. 

Bár a magyarországi forradalommal Romániában is sokan rokon-

szenveztek, itt nem voltak forradalmi cselekmények, komolyabb 

megmozdulásra csupán Temesváron került sor, de a politikai 

rendszerre ez sem jelentett veszélyt, a Szekuritáté hamar hatásta-

lanította.  

Az itt történteket figyelembe véve a romániai megtorlás 

dimenziója döbbenetes. A magyarországi forradalom és szabad-

ságharc után Romániában kb. annyi embert zártak börtönbe, mint 

Magyarországon. A forradalom nélküli megtorlás éveken át tar-

tott, és egyes részleteiben még brutálisabb volt, mint Magyaror-

szágon. Dr. Stefano Bottoni történész, a Magyar Tudományos 

Akadémia Történettudományi Intézetének főmunkatársa szerint 

Romániában 1956 novembere és 1962 decembere között 30 ezer 

embert tartóztattak le (de a családtagok, munkatársak, barátok 

révén érintettek száma ennek a többszörösére rúghat), a katonai 

bíróságok több mint 10 ezer elmarasztaló ítéletet hoztak, beval-

lottan politikai okokból 45 személyt végeztek ki. Bottoni szerint 

nagyon sok esetben ún. konstruált perekről van szó, amelyek ira-

tait tanulmányozva nehéz megállapítani, mi történt meg valóban, 

és mi az, amit a hatalom képviselői találtak ki, adtak a vádlott 

szájába.  

Megjegyzendő továbbá, hogy a megtorlás dimenziójának 

valós feltérképezése érdekében a politikai pereken kívül sok gaz-

dasági bűncselekmények ürügyén indított pert is figyelembe kell 

venni. Ugyanis a statisztika „megszépítése”, a politikai ügyek 
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számának a csökkentése céljából nagyon sok érintettet formailag 

gazdasági bűncselekményért ítéltek el. Ekkor vette kezdetét az a 

később Ceauşescu által továbbfejlesztett gyakorlat, hogy embere-

ket látszatra nem politikai okból sújtanak több évi börtönbünte-

téssel. Korrupcióért, homoszexualitásért, pedofíliáért, illegális 

valuta- és nemesfém-eladásért, üzérkedésért stb. ítélték el őket. 

(Akkoriban sokan követtek el olyan törvénytelenségeket, ame-

lyekről az erőszakszervezetek tudomást szereztek, de politikai 

döntés kérdése volt, hogy ezekért kiket vegyenek elő.)  

A megtorlásban érintett személyek között az ország lakossá-

gának 6,5%-át kitevő magyarok aránya a következőképpen alakult: 

1957-ben 10% alatt, 1958-ben 15%, 1960 elején 18–20%. A legsú-

lyosabb ítéletek is magyarokat érintő perekben születtek. (Pl. Szo-

boszlay-per: 10 halálraítéltből 9 magyar.) Tehát az események utáni 

megtorlás menet közben egyre magyarellenesebbé vált.  

Ugyanakkor a szó szoros értelmében vett megtorlás vele-

járójaként, kísérőjelenségeként, a Vörös Hadsereg 1958. június–

júliusában történt kivonulását követő évtől egymást érték a ma-

gyarellenes politikai intézkedések is. Ilyenek voltak: a Babeş és a 

Bolyai Egyetem erőszakos egyesítése; az önálló magyar iskolák 

megszüntetése, illetve „tagozatosítása”; a magyar kulturá-

lis/oktatási intézmények szándékos elsorvasztása; a magyarok 

gazdasági/társadalmi érvényesülésének akadályozása (pl. gazda-

sági egységekben numerus clausus alkalmazása). Felgyorsították 

az erdélyi és partiumi nagyvárosok – Kolozsvár, Nagyvárad, 

Szatmárnémeti, Nagybánya, Marosvásárhely – elrománosítását. 

1956 után nagymértékben felerősödött a kommunista párt és a 

Szekuritáté sorainak a magyaroktól való „megtisztítását” célzó, 

már korábban elindított akció.  

A Magyar Népi Szövetség az 1946-os választásokon 10 

százalékot ért el, amit hivatalosan 8-9 százalékra kellett lekerekí-

teni. Miután 1953-ban a saját feloszlatását „kérte”, a Magyar Né-

pi Szövetség 1956-ban már nem létezett. De talán a korábbi 

eredményeinek is betudhatóan – a Romániai Kommunista Dikta-

túrát Elemző Elnöki Bizottság (Comisia Prezidenţială pentru 
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Analiza Dictaturii Comuniste din România – CPADCR) adatai 

szerint – például a Szeuritáté keretében alkalmazott magyarok 

száma 1956-ban (az Erdély vonatkozásában is nagyon pontos 

nemzetiségi kimutatásokkal rendelkező szovjetek hatására) 7,7% 

volt. Azonban a budapesti forradalom nyomán a magyar kérdést 

állambiztonsági kérdéssé léptették elő, a magyar kisebbség nem-

zetbiztonsági kockázattá „avanzsált”. Minden valós ok nélkül 

történt így, hiszen az 1956-os dokumentumokban nyoma sincs 

olyasminek, hogy a magyar forradalmárok komolyabban foglal-

koztak volna Erdély vagy a határon túli magyarság ügyével. En-

nek ellenére a Szeuritáté magyar származású tisztjeinek és altiszt-

jeinek a többségét, mint „kockázati tényezőket”, már az 1960-as 

évek elején nyugállományba helyezték, vagy eltávolították – és 

az etnikai alapú „purifikálási” akció később is folytatódott. Ha-

sonló tendencia érvényesült a kommunista pártban addig még 

alacsonyabb szinteken vezető szerepet betöltő káderek vonatko-

zásában is. Ennek eredményeként a magyarok még kevésbé szól-

hattak bele saját sorsuk alakulásába, még kiszolgáltatottabb hely-

zetbe kerültek a hatalommal szemben. Hiszen ki emelhetett volna 

szót érdekükben, ha azokban a pozíciókban, ahol a döntések szü-

lettek, egyre kevesebb magyart tűrtek meg?  
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Irredenták, cionisták, hitleristák 

 

Románia és Magyarország ekkor még egyaránt szilárdan 

az úgynevezett „szocialista táborhoz” tartozott, amelynek 

Moszkvából diktáltak, márpedig a Szovjetunió nem a naciona-

lizmus, hanem a proletár internacionalizmus ideológiáját hirdette 

– hogyan kerülhetett hát minderre sor 1956 után Romániában? 

Úgy, hogy a forradalommal a magyarok magukra haragították a 

szovjet vezetést, Bukarest pedig jól tudta, hogy ebben a helyzet-

ben Budapest vagy az erdélyiek hiába fordulnak Moszkvához 

panaszaikkal, és kíméletlenül kihasználta a kínálkozó lehetőséget. 

Mindenben támogatta a szovjeteket a magyarországi forradalom 

ellen, 1956. november 2-án még a katonai segítséget is felkínálta 

Hruscsovnak, ő azonban nem fogadta el. Abban, hogy Moszkva a 

forradalom leverése után hallgatólagosan engedélyezte Bukarest-

nek a magyarellenes, tehát nem az osztályharcra alapozott, hanem 

a nemzeti hovatartozáshoz kötött megtorlást, nyilván ez a nagy 

ügybuzgalom is szerepet játszott. Sőt talán még a szovjet katonai 

kivonulásban is… 

A magyarországi forradalom ürügyén tehát a román hata-

lom tudatosan, meghatározott céllal ellenséget kreált a magya-

rokból. De nemcsak a magyarokból. Anélkül, hogy ezt hivatalo-

san megfogalmazták volna, a kisebbségeket nemzetbiztonsági 

szempontból újra kockázati tényezőnek minősítették Romániá-

ban. Ekkor vette kezdetét az a Ceauşescu idején az abszurditásig 

továbbfejlesztett törekvés, hogy az országban minden szempont-

ból a románságot kell dominánssá tenni, a nem románok köteles-

sége úgy viselkedni, ahogy Bukarest elvárja. A román hatalom 

tehát az 1956-os magyarországi forradalmat jó alkalomnak találta 

a zsidók és a németek háttérbe szorításának a fokozására is. Csak 

a három kisebbség tagjai ellen leggyakrabban felhozott „vádak” 

különböztek: a magyart (mivel az 1956-os eseményekbe a revízi-
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ót is belevizionálták) nacionalistának, irredentának, a zsidót cio-

nistának, a szászt hitleristának titulálták…  

1956 után a romániai magyarság helyzete olyan drámaian 

romlott, hogy rövid időn belül „utolérte” a németekét. Már nem 

volt érdemesebb magyarnak lenni, mint németnek.  

Hogyan reagáltak erre az újabb változásra a szatmári svá-

bok? Személyes tapasztalataim szerint akkoriban, legalább is a 

Nagykároly környékén élő magyar ajkú svábok nagy része nem 

csupán rokonszenvezett, együtt érzett a magyarokkal, de sajátja-

ként élte meg a romániai magyarságot ért méltánytalanságokat. 

Éppúgy felháborították őket a rendszer magyarellenes túlkapásai, 

mint a magyarokat. És ez a magyarokkal való érzelmi azonosulás 

csak fokozódott azt követően, hogy Ceauşescu bejelentése nyo-

mán 1972-ben hivatalosan is kezdetét vette a román társadalom 

úgynevezett „homogenizálási” akciója, amelynek célja a nemzeti 

kisebbségek eltüntetése volt, kivándorlás vagy asszimilálás, beol-

vasztás révén. 

Az iskolák szintjén ennek egyik velejárójaként mestersé-

gesen csökkentették a magyar osztályok számát: az oktatási in-

tézmények (az érintettek akaratának figyelmen kívül hagyásával) 

fokozatosan egyre kevesebb magyar, illetve ezzel párhuzamosan 

több román osztályt indítottak. A Nagykároly környéki svábok 

többsége ilyen körülmények között is kitartott a magyar oktatás 

mellett. Amiben talán az is szerepet játszhatott, amit dr. Ioan 

Gherman, Nagykároly járás volt szolgabírója 1937-ben megje-

lent, már korábban is idézett könyvében a következőképpen fo-

galmazott meg. „Ha a számukra idegen román nyelvet és kultúrát 

akarjuk rájuk erőszakolni, ezzel csak azt érjük el, hogy továbbra 

is megmarad a magyarok iránti szeretetük és ragaszkodásuk.” A 

svábok érezték, hogy mindenáron románosítani akarják őket, és 

ellenálltak. Úgy, ahogy azt akkor és ott tehették: magyarul tanul-

tak, egyre nagyobb mértékben vállaltak sorsközösséget a magyar-

sággal, magyarul gondolkodtak, magyarul éreztek, egyre magya-

rabbnak tartották magukat.  
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„Elzsidótlanodás” és „elnémettelenedés” 

  

Tekintettel a rendszerváltás utáni fejleményekre tisztázni 

kell valamit. Román nemzetiségű személyek az 1989-es esemé-

nyeket megelőző években is települtek ugyan ki Romániából, de 

nem túl jelentős számban. Akkoriban tömegesen a nem-románok 

(németek, magyarok stb.) hagyták el az országot. Aminek legfőbb 

oka az volt, hogy Ceauşescu nemzeti kommunizmusa az 1980-as 

évekre az országban élő nem-románokat már-már elviselhetetlen 

helyzetbe taszította. A ceauşizmus lényegét egy konkrét példa 

szemlélteti a legjobban: a román holokauszt megjelenítése a hiva-

talos történelemírásban.  

Bizonyára lesznek, akik úgy gondolják, hogy Románia 

„elzsidótlanodásának” nincs köze a szatmári svábok 1945 utáni 

történetéhez. Szerintem azonban Románia „elzsidótlanodása” és 

„elnémettelenedése” sok tekintetben azonos okokra vezethető 

vissza. Ezért annak megismerése, ami a romániai zsidókkal való-

jában történt, nagymértékben hozzásegíthet bennünket az itteni 

német kisebbséggel történtek megértéséhez. Hangsúlyozom: a 

kulcsszó itt a VALÓJÁBAN. Tehát távolról sem az, amit 1993–

1994-ig hivatalosan is tanítottak a romániai zsidósággal a XX. 

században történtekről, illetve amit az ország állampolgárainak a 

többsége a jelzett dátum óta is hisz ugyanerről. Hanem az, amit a 

zsidókkal történtek vonatkozásában 1994 óta a hivatalos román 

politika, illetve a politikusokkal együtt a román történelemírás is 

kénytelen igaznak elismerni. Nem a történelmi igazsághoz való 

ragaszkodás okán, hanem azért, mert a vészkorszakkal kapcsola-

tos minden történelemhamisítás Romániában három-négy évvel a 

rendszerváltás után olyan alaposan ki lett igazítva, hogy külföld 
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felé, sőt még belföldi „használatra” is (legalább hivatalosan) lehe-

tetlen újrahamisítani.  

Számunkra ez azért különösen fontos jelen összefüggés-

ben, mert ez a megállapítás Románia egyetlen más nemzeti ki-

sebbségének (köztük a németnek) a román történelemírásban való 

megjelenítésére sem érvényes. Másszóval a történelmi igazság 

keresésekor azért kell alapul vennünk a zsidó holokauszt megje-

lenítését a román történelemírásban, mert a romániai nemzetisé-

gek vonatkozásában (legalábbis egyelőre) ez az egyetlen megbíz-

hatóan tisztázott fejezet.  

 

A kikényszerített igazság 

   

A Bukaresti Polirom Könyvkiadónál 2004-ben nyomdafestéket 

látott egy könyv, amelyben a romániai holokauszt tanulmányozá-

sára egy évvel korábban létrehozott nemzetközi bizottság jelenté-

se (Comisia internaţională pentru studierea holocaustului în 

România. Raport final) olvasható. Ezt a dokumentumot – a tar-

talmát összeállító nemzetközi történészbizottság Máramarosszi-

geten született, Nobel-békedíjas elnöke, Elie Wiesel nevére utal-

va – Wiesel-jelentésként is szokták emlegetni.  

E dokumentum megszületésének már az előzményei is fi-

gyelemre méltóak. A nemzetközi történészbizottságot Ion Iliescu, 

Románia akkori államelnöke kérte fel a jelentés megírására. Per-

sze korántsem azért, mintha erkölcsi kötelességének érezte volna 

a történelmi igazság napvilágra segítését, hanem nemzetközi 

nyomásra. Erről a Wiesel-bizottság jelentésében a következőket 

olvashatjuk:  

„(…) a holokauszt tanulmányozására létrehozott bizottság 

egy nemzetközi visszhangokat is kiváltó, hosszú vita után alakult 

meg. A vitát Románia Kormányának egy olyan közleménye indí-

totta el, amely a szelektív tagadás megnyilvánulása. 2003. június 
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12-én egy, a Román Nemzeti Irattár és a Washingtoni Holokauszt 

Emlékmúzeum közti együttműködés kezdeményezéséről szóló 

rövid közlemény a következő befejezést kapta: Románia határain 

belül az 1940–1945-ös időszakban nem történt holokauszt. A 

közlemény egy sor nemzetközi tiltakozást váltott ki. (…)”  

Más források szerint a nemzetközi botrány kirobbanásában 

az is szerepet játszott, hogy Iliescu 2003 júniusában az izraeli 

Ha’aretz nevű újságnak adott interjúban szintén kijelentette: Ro-

mániában nem volt holokauszt. Az ezt követő külföldi felháboro-

dás hatására „a román kormány (…) 2003. június 17-én nyilatko-

zatban felvállalta a román állam felelősségét a holokauszt áldozata-

ival 60 évvel korábban történtekért. Kijelentette, hogy az 1940–

1944-es időszaknak a román államot képviselő vezetői súlyos há-

borús bűnökért, pogromokért, Transznisztriába való deportáláso-

kért, a Romániában élő zsidó lakosság jelentős részének a román 

hadsereg által elfoglalt és ellenőrzött területekre költöztetéséért és 

olyan módszerekkel való megsemmisítéséért felelősek, amelyek a 

holokauszt végzetes mechanizmusának a részei.” (366 l.)  

A román diplomácia ezt a nyilatkozatot alighanem vil-

lámhárítónak szánta, csakhogy ennyi akkor már nem bizonyult 

elégnek. 2003. október 22-én megalakult a nemzetközi történész-

bizottság, amely 2004. november 11-én Bukarestben bemutatta 

„végső jelentését”. Mivel pedig a jelentéstevő bizottság összetéte-

lét a 2004. május 5-i 672-es számú kormányhatározat jóváhagyta, 

a Wiesel-jelentésben foglaltakat annak közzététele óta igaznak 

ismeri el Romániában a politikum és a hivatalosnak minősülő 

történelemtudomány egyaránt. Márpedig a Wiesel-jelentésben 

végkövetkeztetésként egyebek között ez áll:  

„A román zsidók második világháború idején történt ki-

végzésének a története paradoxonokkal teli. (…) Amíg kormá-

nyon volt, az 1940-es évek közepétől 1941 januárjáig a Vasgárda 

volt a fő motorja egyes olyan antiszemita törvények, rendeletek 

alkalmazásának, amelyek óriási károkat okoztak a zsidóknak. 

(…) Ahhoz képest, amennyien később a román kormány, hadse-

reg és csendőrség kezétől elvesztek, az 1941-es légionárius pog-
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romok áldozatai kevesen voltak. (…) A romániai holokausztért a 

közvetlen felelősség kizárólag az Antonescu vezette román álla-

mot terheli. (…) A zsidók megölése legelőbb és elsősorban a vi-

tatott, utólag annektált területeken történt. (…) Paradox módon 

Bukarestben még a legkilátástalanabb pillanatokban is folyt egy, 

az akkori időkben szokatlan párbeszéd a román hivatalosságok és 

a zsidó vezetők között, megmentésük érdekében. (…) Ráadásul 

az 1943-as év elején a román hozzáállást a reálpolitika befolyá-

solta. (…) 1942 nyarán az Antonescu rezsim írásban vállalta, 

hogy az Ó-királyság és Dél-Erdély területéről a zsidókat a len-

gyelországi Belzak náci lágerbe deportálja, és Transznisztriába is 

újabb deportálásokat tervezett. Azonban néhány hónappal később 

ugyanazok a román hivatalosságok ellenálltak a zsidók lengyelor-

szági haláltáborokba deportálását sürgető német nyomásnak.  (…) 

Abban a pillanatban, amikor a háború változó alakulása befolyá-

solta Bukarest felfogását, sok ezer külföldön élő zsidó kapott le-

hetőséget a túlélésre a megújított román diplomáciai védettségnek 

köszönhetően. (…) A háború első felében a teljes katonai és jogi 

elnyomó gépezetet mozgósították a zsidók ellen. (…) Antonescu 

és rezsimje legfőbb eszközökként a kivégzéseket, a deportáláso-

kat, a kényszermunkát és az éheztetést használta Romániának a 

zsidóktól való megtisztítására. (…)  

1942 őszén vette kezdetét a román politika második szakasza. Ion 

Antonescu erősen antiszemita maradt (1944 februárjában sajnála-

tát fejezte ki, amiért nem deportálta valamennyi zsidót), de a há-

ború alakulásának a függvényében a romániai döntéshozatali fo-

lyamatokban egyre meghatározóbb szerepet kaptak a megalkuvó 

és pragmatista szempontok. (…) Amikor a zsidó nép elleni hábo-

rúban a náci Németországgal szövetkezett, az Antonescu-rezsim a 

román antiszemita és fasiszta előnáci ideológiákat használta a 

holokauszt Romániában való kezdeményezésére és elterjesztésé-

re. Az adminisztrálása alatt lévő területeken élő zsidók bántalma-

zása és megsemmisítése érdekében a román állam felhasznált 

hadsereget, csendőrséget, rendőrséget, köztisztviselőket, újság-

írókat, írókat, egyetemistákat, polgármestereket, köz- és magánin-



69 

 

tézményeket, ipari és kereskedelmi vállalkozásokat. A parancsok 

Bukarestben, és nem Berlinben lettek kiadva. Amikor az Anto-

nescu-kormány a zsidók megsemmisítésének leállításáról döntött, 

így is lett. A zsidókkal szembeni politika változása 1942 októbe-

rében, a sztálingrádi kudarc előtt kezdődött, a deportálások 1943 

márciusában–áprilisában maradtak abba véglegesen. Tárgyalások 

következtek a deportált zsidók repatriálásáról. Ennek a változás-

nak az eredménye legkevesebb 292.000 román zsidó túlélése lett. 

A náci Németország valamennyi szövetségese közül Romániát 

terheli a zsidók elpusztításához való legnagyobb hozzájárulás 

felelőssége, Németországot magát nem számítva. A iaşi-i, odesz-

szai, bogdanovkai, dumanovkai és pecioarai mészárlások a holo-

kauszt idején a zsidók ellen elkövetett legocsmányabb gyilkossá-

gok közé tartoznak. Románia népirtást követett el a zsidók ellen, 

és az, hogy az ország egyes területein egyes zsidók ezt túlélték, 

nem változtat ezen a valóságon.” (387–192. l.)  

„A holokauszt idején a romániai és a román adminisztrá-

ció alatt álló területeken megölt zsidók számát nem lehetett ab-

szolút pontosan megállapítani. De a bizottság végkövetkeztetése, 

hogy a holokauszt idején Romániában és az általa ellenőrzött 

területeken megölt, illetve meghalt román és ukrán zsidók száma 

280.000–380.000.”  

Ha ez az igazság, akkor hogyan állíthatta 2003 nyarán a 

román kormány és az államelnök, hogy Romániában nem volt 

holokauszt? Nos, úgy, hogy Románia polgárainak túlnyomó 

többsége is pontosan így tudta. Mert a hazai politikusok, sőt te-

kintélyes történészek is ezt szajkózták, ezt igyekeztek elhitetni 

országgal-világgal.  

De hogyan alakulhatott ki ilyen óriási eltérés aközött, 

ami a valóságban történt, és amit a történtekről az ország 

lakosai hisznek? A hivatalosan is minden tekintetben igaznak 

elismert Wiesel-jelentésből erre a kérdésre is tudományos alapos-

sággal megírt választ kapunk. A jelentés készítői ugyanis „az 

1970-es és 1980-as évekbeli romániai történelemszemlélet jel-

lemzőinek a beazonosítása céljából vizsgálat tárgyává tették (…) 
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a korszak legfontosabb, meghatározó jelentőségű történelmi tár-

gyú szakkönyveit”6, majd megadták annak a pontos receptjét, 

ahogyan ezek szerzői a történelmet hamisították. A következőket 

a (tudomásom szerint magyarul nem elérhető) Wiesel-jelentésből 

fordítottam.   

„Az 1930-as és ’40-es években a román lakosság nagy ré-

sze elfogadta az antiszemitizmust. (53. l.) Hitler felemelkedése 

nem változtatta meg lényegesen a román antiszemita ideológiát, 

de utat nyitott az elméletben évtizedeken át tárgyalt antiszemita 

programok gyakorlatba ültetésének. (…) A ’30-as és ’40-es 

években a zsidók elkülönítése, kisemmizése, deportálása és meg-

ölése nem számított újdonságnak. A holokausztnak mély román 

gyökerei voltak (54. l.) (…) Az első jelei annak, hogy a Kommu-

nista Párt, illetve a háború utáni hatóságok nem kívánják elismer-

ni a zsidók szenvedéseit, valamint az állami intézmények és a 

román népesség szerepét az atrocitások elkövetésében, már köz-

vetlenül 1945-ben megmutatkoztak. (…) A hatóságok nem enge-

délyezték Matatias Carp háromkötetes Fekete könyvének7 terjesz-

 
6 Miron Constantinescu, Constantin Daicovici şi Ştefan Pascu: Istoria României. Com-

pendiu. Editura Didactică si Pedagogică, Bucureşti, 1969.  

Constantin C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu: Istoria românilor din cele mai vechi tim-

puri pânã astăzi. Albatros, Bucureşti, 1971.  

Mihai Fătu şi Ion Spălăţelu: Garda de Fier, organizaţie de tip fascist. Ediţia a II-a. 

Editura Politică, Bucureşti, 1980.  

Mihai Fătu: Contribuţii la studierea regimului politic din România (septembrie 1940 – 

august 1944). Editura Politică, Bucureşti, 1984.  

A. Karetki şi M. Covaci: Zile însângerate la Iaşi (28–30 iunie 1941). Prefaţă de Nicolae 

Minei. Editura Politică, Bucureşti, 1978.  

Marea conflagraţie a secolului XX. Editura Politică, Bucureşti, 1974.  

Gheorghe Zaharia şi Ion Cupşa: Participarea României la înfrângerea Germaniei 

naziste. Editura Politică, Bucureşti, 1985.  

România în anii celui de-al doilea război mondial. Vol. I. Editura Militară, Bucureşti, 

1989.  

Istoria militară a poporului român. Vol. VI. Editura Militară, Bucureşti, 1989.  

 
7 Matatias Carp Cartea Neagră című, háromkötetes könyve első alkalommal 1945 

után, Bukarestben látott nyomdafestéket. Azonban a kis példányszámú kiadványt a 

hatóságok Romániában rövid idő múlva kivonták a forgalomból, a begyűjtött példá-

nyokat pedig bezúzták. De még a könyv külföldi könyvtárakba elkerült példányai is 
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tését, amely a romániai zsidók 1940–44 közötti szenvedéseit írja 

le, és amely a kommunizmus bukásáig a romániai zsidó népirtás-

ról szóló egyetlen komoly könyv maradt.” (342. l.)  

(…) Az 1960-as évektől (…) nyilvánvaló a Román Kom-

munista Párt vezetőinek a Szovjetuniótól való eltávolodási törek-

vése (…), a nemzeti történelem kizárólagos etnikai kiélezése. Az 

etnocentrista logika elhanyagolhatónak tekinti, és még abban az 

esetben is kizárja a kisebbségek történetével való foglalkozást, ha 

olyan drámai eseményekről és szélsőséges intézkedésekről van 

szó, mint a deportálás vagy a tömeges mészárlás.” (345. l.)  

A továbbiakat a Wiesel-jelentésnek abból a részéből idé-

zem, amelyből azt tudhatjuk meg, pontosan hogyan, milyen esz-

közök alkalmazásával hamisították a Ceauşescu-korszak legis-

mertebb történész-szerzői a romániai holokausztot:   

„a) A fasizmust a román néptől idegen, a románok által 

elutasított, túlnyomó részben import produktumként írják le, 

amely nélkülözött minden népi támogatást, és amelyet egyes kül-

földi imperialista körök nyomására, egy retrográd kisebbség cin-

kosságával, kedvezőtlen nemzetközi konjunktúra körülményei 

között, a néptömegek egyre energikusabb elutasítása ellenére, az 

országon kívülről erőltettek rá Romániára. 

 
eltünedeztek (ezeket valószínűleg ellopták, és szintén megsemmisítették). Ízelítőül két 

idézet a könyvből: „Romániában nem került sor a mészárlások technikai és tudományos 

megszervezésére. Itt nem voltak gázkamrák és krematóriumok a hullák számára, nem 

hasznosították iparilag az áldozatok haját, fogait, zsiradékát. Csakhogy a kötél és pus-

kapor feltalálása óta ismert klasszikus módszereken kívül a román fasizmusnak meg-

voltak a saját eredeti módszerei a zsidók kiirtására. Itt addig verték az embereket, míg 

minden erejüket elvesztették és kiszenvedtek; betömött szellőzőnyílású vagonokban 

fojtották meg őket, eladták a kiszemelt áldozatot, a kijelölteket lelőtték a menetoszlop-

ból, hogy a ruháikat eladhassák, darabokra vágták a zsidókat, hogy vérükkel a szekerek 

tengelyét kenjék és így tovább.” „1941 júniusában a zsidók kiirtásának teuton akciója 

még nem kezdődött meg. A krematóriumok és gázkamrák megtervezése még alig-alig 

körvonalazódik, a földön valaha is volt legembertelenebb agyakban. Ezért Iașinak az 

üldözés, rablás és a vérfürdő szörnyűséges szimbólumának nincs párja; legfeljebb 

Odessza, Golta, Katin, Kijev, Maidenek, Auschwitz, Belsen stb. hasonlíthatók hozzá, 

de azokat hónapokkal vagy évekkel megelőzi.” 
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b) A szóban forgó könyvek Romániát áldozatként mutat-

ják be, és felmentik. Egyrészt a nyugati hatalmak árulására hivat-

kozva, amelyek egyedül hagyták, illetve Németország karjaiba 

taszították az országot. Másrészt elsősorban vagy teljes mérték-

ben Németországot okolják a meghozott döntésekért és az elkö-

vetett atrocitásokért. (Bizonyos terrorista politikák átplántálását 

erőszakolva Németország Romániát a háború kalandjába hajszol-

ta, hatalomra juttatta a Vasgárdát és Ion Antonescut, szigorúan 

ellenőrizte a politikai, társadalmi és szociális életet stb.)  

c) Románia népét tisztára mossák. Azt mondják, a diktatú-

ra bevezetése, a meghozott döntések, az elkövetett atrocitások 

nem a néptömegek akaratát fejezték ki, nyilvánvaló és kibékíthe-

tetlen ellentétben álltak a román nép túlnyomó többségével. Ele-

inte a nép nem ellenkezhetett, de rövid idő elteltével kifejezésre 

juttatta a diktatórikus rendszerrel szembeni kibékíthetetlen gyűlö-

letét, egyre energikusabb ellenállását, a túlkapások miatti felhá-

borodását, humanizmusa lebonthatatlan falnak bizonyult. 

Még a hadsereg, a rendőrség és a helyi román lakosság részvéte-

lével végrehajtott iaşi-i pogromhoz hasonló esetekben is találnak 

felmentést a szerzők, amikor ez nehezen fenntartható: a bűnössé-

get másokra, a német csapatokra hárítják, vagy az atrocitásokat 

olyan perifériális jelenségeknek állítják be, amelyekben csak 

egyes különálló, elszigetelődött, egységüktől megszökött kato-

nák, az őrző-felvigyázó egységek egyes degenerált elemei, részeg 

légionáriusok és civilek vettek részt.   

d) Az ’50-es és ’60-as évektől eltérően a ’80-as és főleg a 

’90-es években a légionárius kormányzást külön, szigorúbban 

tárgyalják a lázadás leverése utáni Antonescu-diktatúrához ké-

pest. A légionáriusok mozgalmáról azt szuggerálják, hogy perifé-

riális jellegű, nem reprezentatív volt. A légionáriusokat leggyak-

rabban banditáknak, huligánoknak, tolvajoknak, gyilkosoknak, 

terroristáknak, árulóknak (a hitlerizmus ügynökeinek) stb. állítják 

be, akik számára az ideológia csak ürügy. Ezzel ellentétben An-

tonescuval kapcsolatban (...) azt szuggerálják, hogy korlátozott 
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mozgástérrel rendelkezett, döntéseit a háború állása, a belső és 

nemzetközi helyzet határolta be. 

e) A iaşi-i pogromról szóló könyv a románok antiszemi-

tizmusa kifejezést leegyszerűsítőnek és misztifikálónak nyilvánít-

ja, kijelenti: Közép- és Kelet-Európa nagy részével ellentétben a 

román talaj nem bizonyult termékenynek a gyűlölet vetése szá-

mára. (…) 

g) A vizsgált munkák hangsúlyozzák a náci Németország 

és az Antonescu-rezsim Romániája közti különbséget, és a román 

kivételességet a végső megoldás alkalmazása terén. (…) Erőltetik 

a hadsereg felmentését, amely, mint tudjuk, a nacionalista ideoló-

giákban a nemzetet és az országot jelképezi.  

h) Amikor a román adminisztráció alatti területeken tör-

téntekről van szó, rendszeresen kerülik az olyan kifejezéseket, 

mint holokauszt, végső megoldás, népirtás, ugyanezeket viszont 

mások akcióival szemben bőven használják. (…) Magyarország-

nak különleges figyelmet szentelnek. A zsidók rendszeres fizikai 

megsemmisítése terén a náci Németországgal társítják, vagy úgy 

állítják be, hogy az elfoglalt erdélyi területeken a román lakos-

sággal szemben is ugyanezt a politikát alkalmazta. A Ceauşescu-

korszak történelemírásának egyik sajátossága: míg a Románia 

területén vagy a román fennhatóság alatt álló területeken elköve-

tett atrocitásokat elhallgatja vagy minimalizálja, nagy figyelmet 

szentel a horthysta Magyarország antiszemita politikájának (…), 

ugyanígy a Horthy-rendszer románellenes politikájának. A szem-

léletbeli különbözőség a ceauşiszta Románia által főleg a ’80-as 

években gyakorolt, nacionalista magyarellenes politikában kere-

sendő. A történelmi szakfolyóiratok jelentős számú cikket szen-

telnek a horthysta Magyarországnak, hadjáratot folytatva a szom-

széd ország imágója ellen. Ebbe a kampányba bekapcsolódik 

Románia főrabbija, Moses Rosen is, aki magyarellenes nézeteit 

teljes mértékben felsorakoztatja a rendszer politikája mellett. (…)  

Néhány következtetés. (…) Bár a vizsgált könyveket kü-

lönböző szerzők különböző időpontokban írták, szembeötlő, hogy 

milyen egységesen torzítva tárgyalják a holokausztot, a fasiz-
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must, általában a második világháború idején történteket. (…) A 

politikai üzenet nyilvánvalóan elsőbbséget élvez a tudománnyal 

szemben, alátámasztja a hivatalos propagandát, amelynek rendel-

tetése a második világháborúban történtek vonatkozásában Ro-

mánia viktimizálása, dicsőítése és felmentése. (…) Valamennyi 

vizsgált szerző erőfeszítéseket tesz a Románia területén vagy a 

románok igazgatta területeken elkövetett atrocitások minimalizá-

lására és annak tagadására, hogy Románia részt vett a holo-

kausztban.” (345–354. l.) 

A Wiesel-bizottság jelentéséből azt is megtudjuk, hogy a 

kommunizmus idején tudatosan és tervszerűen meghamisított 

holokauszt- ”szakirodalmat” a közvetlenül az 1989-es rendszer-

váltást követő években nem helyesbítették, hanem ellenkezőleg, 

még több valótlansággal bővítették. További részletek a Wiesel-

jelentésből: 

„A posztkommunista holokauszttagadás megnyilvánu-

lási formáinak többsége a kommunista történelemírásban gyöke-

rezik. A románok viktimizálása és heroizálása, ezeknek a náciz-

mus áldozataiként való feltüntetése, a felelősség elhárítása, az 

atrocitások méreteinek a minimalizálása, a kivételesség hangsú-

lyozása, Antonescu rehabilitálása stb. a legkülönbözőbb formák-

ban a posztkommunista holokauszttagadásban is megjelennek 

(…) nemcsak a szélsőségesek, hanem jelentős számú demokrati-

kus beállítottságú személy, illetve ilyen profilú publikáció eseté-

ben is. (…) A kommunista kutatási és tanügyi intézmények 

felszámolása vagy átszervezése (…) nem vezetett az ezek által 

a diktatúra éveiben gyakorolt történelemhamisítás eltűnésé-

hez. Ellenkezőleg, a Román Kommunista Párt körüli történészek 

az új intézményekben, a politika világában, a sajtóban, a civil 

társadalomban még több publikálási lehetőséget találtak. (…) A 

kommunista rezsim által formált történészek és nacionalista akti-

visták 1989 után bizonyos mértékben szolidárisak maradtak, to-

vább folytatva, sőt fejlesztve Antonescu-párti és holokauszttaga-

dó tevékenységüket. Másfelől meg kell mondani, hogy 1989 

egyik következménye a tagadás demokratizálódása lett. (…) Nem 
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egyének vagy csoportok, hanem a felhozott érvek szerint rendsze-

reztük a posztkommunista holokauszttagadás típusait, az ebben a 

tárgyban megjelent mérhetetlen mennyiségű cikkből és utalásból 

néhány jellemző példát választva ki. 

A. Teljes tagadás. – A zsidóbarátságra való áttérése előtt 

tíz esztendővel (2004-es választási év), Corneliu Vadim Tudor a 

Nagy-Románia Párt elnöke azt állította, legújabb olvasmányaiból 

arról értesült, hogy amerikai és angol tudósok is kétségbe vonják 

a holokausztot. (…) 

B. Elterelő tagadás. – (…) A Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) volt vezetője, Radu Câmpeanu egy interjúban már 1990-

től Antonescu marsall rehabilitációja mellett foglalt állást, akit 

nagy románnak mondott. A Câmpeanu által használt érvek között 

volt az is, amely a holokauszt idején elkövetett atrocitásokért a 

németekre és a magyarokra hárította át a felelősséget. (…) Egyes 

tagadók hajlamosak mégis megengedni, hogy szükséges volt bi-

zonyos megtorlásokat alkalmazni a zsidókkal szemben, de hang-

súlyozzák, hogy ez válaszreakció, amit a zsidók lojalitáshiánya 

provokált ki. Legfőbb érvként azt a vádat hozzák fel, hogy 1940-

ben a zsidók segítették a Besszarábiát és Észak-Bukovinát meg-

szálló szovjet hadsereget, továbbá a visszavonulás idején részt 

vettek a román katonák megalázásában és kínzásában. Így beál-

lítva az 1940-es dorohoi-i és galaci, az 1941-es iaşi-i pogromok, a 

transznisztriai atrocitások (amikor ezeket minimalizálva elisme-

rik) megmagyarázhatóakká válnak, vagy önvédelmi összefüggés-

ben, vagy a zsidók által 1940-ben elkövetett tettek miatti spontán 

bosszúként értelmezhetőek. (…) 

C. Szelektív tagadás. – Közép- és Kelet-Európában sehol 

nem olyan szembeszökő, mint Romániában. (…) Megengedi, 

hogy máshol volt holokauszt, azt azonban nem ismeri el, hogy az 

antiszemita atrocitásokért Romániát, az Antonescu rezsimet és a 

légionáriusokat is felelősség terhelné. (…) A szelektív tagadás 

két jelképes alakja Gheorghe Buzatu és Ion Coja. (…) 2001 kö-

zepén előadást rendeztek Holokauszt Romániában? címmel. (…) 

Megalapították a Románellenesség Leküzdésének Ligáját (Liga 
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pentru Combaterea Antiromânismului – LICAR), Coja vezetésé-

vel. (…) A LICAR közleményét aláírók egyebek között azt állít-

ják, semmi közük azokhoz a személyekhez, akik a zsidó holo-

kausztnak a második világháború idején való megtörténtét nagy 

általánosságban kétségbe vonják, a zsidók azokban az években 

nagyjából mindenütt szenvedtek Európában – Romániában azon-

ban nem. …” (350–366 l.) 

 

Összegezzük az eddigieket.  

2003–2004-ig a hivatalos politika azt igyekezett elhitetni 

országgal-világgal, hogy Romániában nem volt holokauszt. A 

Wiesel-jelentés közzététele után viszont mindazt, ami ebben áll, 

Romániában a politikum és a hivatalosnak minősülő történelem-

tudomány egyaránt kénytelen igaznak elismerni. Tehát például 

azt is, hogy „a náci Németország valamennyi szövetségese közül 

Romániát terheli a zsidók elpusztításához való legnagyobb hozzá-

járulás felelőssége, Németországot magát nem számítva.” És ez 

még nem minden. Tankönyv készült a holokausztról, lehetővé 

vált a vészkorszak fakultatív iskolai és egyetemi oktatása, 2005 

augusztusában pedig kormányrendelettel létrehozták az Elie Wi-

esel Országos Holokausztkutató Intézetet „a romániai holokauszt 

tanulmányozására”. Így Románia mondhatni rekordidő alatt ho-

lokauszttagadó országból a holokausztot nemcsak elismerő, de 

annak kutatását is támogató országgá vált.  

Külföldről nézve úgy tűnhet, hogy itt aztán minden a he-

lyére került. Csakhogy például a romániai Elie Wiesel Nemzeti 

Holokausztkutató Intézet 2015. július 30-án nyilvánosságra ho-

zott közvélemény-kutatásának eredménye szerint tíz év elteltével 

Románia 15 év feletti polgárainak csupán a kétharmada hallott a 

holokausztról. Utóbbiak többsége a „zsidók németek általi kiirtá-

sát” értette alatta. A válaszadók kétharmada szerint a holokauszt 

Németországban történt, 39 százalékuk gondolta, hogy más euró-

pai országok is részt vettek benne. Az országos minta magyar 

nemzetiségű válaszadóinak viszont több mint fele állította azt, 

hogy nemcsak Németországban volt holokauszt – mutatott rá a 
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kutatásjelentés. Azzal az állítással, hogy Romániában is volt ho-

lokauszt, a válaszadók alig 28 százaléka értett egyet. (Forrás: 

MTI, A románok kétharmada hallott a holokausztról.) A bukaresti 

holokoausztkutató intézet megbízottai által 2019-ben erről meg-

kérdezettek háromnegyede (76%) hallott ugyan a holokausztról, 

azonban 3-ból csupán 1 román állampolgár tudta, hogy Romániá-

ban is volt holokauszt. Ezek az adatok arról árulkodnak, hogy a 

Wiesel-bizottság jelentése nyomán felemás helyzet alakult ki 

Romániában. Amikor muszáj, a politikum és a történészek a Wi-

esel-jelentésben foglaltakat ismerik el igaznak, azonban a holo-

kauszttagadás nem hivatalosan továbbra is erősen jelen van a 

román társdalomban. Az ilyen témájú irodalom – burkolt formá-

ban ugyan, de – zavartalanul „virágzik”, a lakosság többsége pe-

dig változatlanul a valóság fordítottjában, vagyis abban hisz, 

hogy a románok a második világháború idején más népeknél 

„megértőbbek” voltak a zsidókkal.  

Igaz, elméletileg az is elképzelhető lenne, hogy ezt az ál-

lapotot zugtörténészek tevékenysége eredményezte, a tudomány-

ág igazán „reprezentatív” művelői ma már ragaszkodnak a múlt 

eseményeinek objektív bemutatásához. Ami hosszabb távon 

gyümölcsözik majd… Csakhogy a gyakorlat mást mutat. Például 

2018 nyarán Alexandru Florian, az Elie Wiesel Intézet vezérigaz-

gatója nyílt levélben bírálta Ioan-Aurel Pop és Ioan Bolovan tör-

ténész urakat, amiért az általuk gondozott Istoria ilustrată a 

României (Románia illusztrált története) című könyv 2018-ban 

megjelentetett javított és aktualizált kiadásában hamis informáci-

ók és súlyos kihagyások találhatóak a Romániában élő zsidók 

elleni 20. századi pogromokkal kapcsolatban. Ami jelen össze-

függésben azért érdemel külön figyelmet, mert a szóban forgó 

kiadvány egyik szerzője, Ioan-Aurel Pop úr, nem más, mint a 

Román Akadémia elnöke. Tehát e funkciója miatt „szuper-

reprezentatív” szaktekintélynek minősül. Ezért aztán indokolt a 

kérdés: mi után tájékozódjon, miben higgyen a nép egyszerű fia 

ott, ahol műveiben az ország legmagasabb tudományos testületé-

nek történész-elnöke sem „ragaszkodik” a történelmi igazság-
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hoz…?  Aki ezzel kapcsolatban konkrétumokra is kíváncsi, az 

interneten is elolvashatja például a Şeful Academiei, Ioan-Aurel 

Pop, criticat de directorul Institutului Elie Wiesel pentru că a 

distorsionat relatarea pogromurilor în care au fost ucişi mii de 

evrei români című cikket (G4 Media, 30 iulie, 2018). 

Ám a romániai mindennapokból a múlt „átköltésére” irá-

nyuló törekvéseken kívül a jelen „fényezésének” a gyakorlata 

sem hiányzik. Például a 2014-es Európai Parlamenti választások 

kapcsán Victor Ponta miniszterelnök egyebek között a követke-

zőket mondta a Zsidó Világkongresszus Bukarestben tartózkodó 

küldöttségének. „Azt hiszem, különleges dolog, hogy Romániá-

ban egyetlen szélsőséges politikai erő sem kapott igazán kontúro-

kat és népi támogatottságot. Garantálhatom, hogy az új Európai 

Parlamentben valószínűleg megalakuló Európa-ellenesek és szél-

sőségesek parlamenti csoportjába Románia egyetlen tagot sem 

küld. Az Európai Parlamentben Románia valamennyi képviselője 

a hagyományos politikai családok mellett lesz.” (Mediafax, 2014. 

március 11.)  

Másszóval az ország miniszterelnöke azt akarta elhitetni a 

holokauszt okán az antiszemitizmusra különösen odafigyelő ma-

gas rangú zsidó vezetőkkel, hogy Románia élen jár a szélsőséges-

ség visszaszorítása terén. Ezt az ideát, vagyis lényegében azt, 

hogy az országban nincsenek szélsőséges pártok, tehát Románia 

toleranciából másoknak is példát mutat, még sok vezető politikus 

és közvélemény-formáló kifejtette, illetve igyekezett elhitetni 

országgal-világgal.  

Alaposabb tájékozódás érdekében tekintsünk vissza az 

időben.  

2000 novembere: országos választások Romániában. A 

szavazók voksai a parlamentbe bejutott pártok között a követke-

zőképpen oszlottak meg. Társadalmi Demokrácia Pártja – szená-

tus 37,52%, (65 hely), képviselőház 37,04% (155 hely); Nagy-

Románia Párt – szenátus 21,07% (37 hely), képviselőház 19,57% 

(84 hely); Demokrata Párt – szenátus 7,64 % (13 hely), képvise-

lőház 7,09% (31 hely); Nemzeti Liberális Párt – szenátus 7,49% 
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(13 hely), képviselőház 6,89% (30 hely); RMDSZ – szenátus 

6,32% (12 hely), képviselőház – 6,22% (27 hely); nemzeti ki-

sebbségek – képviselőház 18 hely. Ugyanebben az évben elnök-

választás is volt Romániában. Az első fordulóban (2000.11.26.) 

Ion Iliescu a szavatok 36,35%-át kapta, a szélsőségességben már-

már verhetetlen Corneliu Vadim Tudor 28,34%-kal a második lett 

(!), így Iliescu mellett a Nagy-Románia Párt jelöltje került be a 2. 

fordulóba (2000.12.10.), amelyet Iliescu nyert meg 67% – 33% 

arányban… 

2007 eleje. Közvetlenül Romániának az Európai Unióhoz 

történt csatlakozása után a brit The Guardian egyebek között a 

következőket írta. 

Az Európai Parlament szélsőjobboldali csoportjának a konszoli-

dálása – ez Románia első „kedves meglepetése” az őt befogadó 

Európai Unió számára. A C. V. Tudor vezette Nagy-Románia 

Párt Európa-parlamenti képviselőinek az EP szélsőséges pártokat 

tömörítő csoportjába való beiratkozásával komoly erősítést kapott 

ez az újfasiszta, holokauszt-tagadó társaság. A szóban forgó szél-

sőségeseknek a román erősítés megjelenése előtt többszöri pró-

bálkozás ellenére sem sikerült külön frakciót alakítaniuk az EP-

ben, hiszen ehhez legkevesebb 19 tag szükséges öt tagországból. 

A román képviselőkkel azonban az önálló parlamenti csoport 

megalakítása lehetővé vált, létrejöhetett az Identitás, Hagyomány 

és Szuverenitás nevű frakció. A Martin Schulz német euróképvi-

selő által „az euróképviselők bohócbandájának” nevezett, nem 

hivatalos csoportosulást azelőtt konkrétan hét francia, három fla-

mand, két brit, egy osztrák és egy olasz képviselő alkotta. Ezek-

hez csatlakozott 2007 elején öt nagyromán és egy bolgár, így 

alakulhatott meg az új frakció.  

Tehát miközben 2007 elején az Unió 27 tagállama közül 

20 egyetlen, a többség által szélsőségesnek tekintett képviselőt 

sem küldött az Európai Parlamentbe, Románia mindjárt ötöt pro-

dukált. Ráadásul az EU 25 többi tagállamából együtt sem jött 

össze annyi formailag is szélsőségesnek nyilvánított képviselő, 

mint a következő kettőből: (a Románia számára örök példakép) 
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Franciaország (Chauvin márki, illetve a sovinizmus őshazája) és 

Románia. Ha ehhez még azt is hozzátesszük, hogy akkoriban 

Franciaország lakosainak a száma háromszor több (63 millió) 

volt, mint Romániáé (21 millió), akár arra a következtetésre is 

juthatunk, hogy szélsőségességből, xenofóbiából, idegengyűlö-

letből, a mássággal szembeni intoleranciából Románia 2007 ele-

jén az Európai Unió bajnokának számított. (Különösen miután 

később újabb román képviselő, a liberális színekben megválasz-

tott Mircea Coşea is bejelentette csatlakozását az EP Identitás, 

Hagyomány és Szuverenitás névre keresztelt szélsőjobboldali 

frakciójához!)  

2007. november 25.: Európai Parlamenti választások Ro-

mániában. A szélsőségesnek tekintett politikai alakulatok – Cor-

neliu Vadim Tudor Nagy-Románia Pártja (PRM), Gigi Becali Új 

Generáció Pártja (PNG), Dan Voiculescu Konzervatív Pártja 

(CD) – egyike se jutott be az Európai Parlamentbe! Tehát míg 

korábban a román választók 5 (illetve 6) szélsőséges nézeteket 

valló személyt is bejuttattak ugyanide, kevesebb mint egy évvel 

később az EP-nek egyetlen formálisan is szélsőségesnek tekintett 

román pártot képviselő tagja sem lett. Kérdés: vajon a szélsősé-

gesség vonatkozásában mikor mutatta meg Románia az igazi ar-

cát Európának – 2007 elején, vagy ugyanennek az évnek a vé-

gén? Victor Ponta és eszmetársai logikája szerint – vagyis ha az 

Európai Parlamentbe juttatott képviselők számából messzemenő 

következetéseket vonunk le – Románia 2007-ben kevesebb, mint 

egy év leforgása alatt az Európai Unió legintoleránsabb országá-

ból a 20 legtoleránsabb egyikévé vált. Életszerű ez? 

Először is: bár egyik sem érte el a bejutáshoz szükséges 

5%-os küszöböt, 2007 végén az Új Generáció Pártjára a választók 

4,86%-a, a Nagy-Románia Pártra 4,15%-a, a Konzervatív Pártra 

2,93%-a szavazott. Vagyis a román választók közel 12 százaléka 

2007 végén változatlanul a formálisan is szélsőségesnek tekintett 

pártokra voksolt. Ha szavazataik nem oszlanak meg, Románia 

továbbra is 4-5 szélsőségesnek tekintett képviselővel „boldogítot-

ta” volna az EP-t. 
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Másodszor: egy, a Soros Alapítvány által 2007. októberé-

ben készített közvélemény-kutatás végkövetkeztetése szerint a 

Nagy-Románia Párt, az Új Generáció Pártja és a Konzervatív Párt 

azért ért el a tervezetthez képest jóval gyengébb eredményt, mivel 

nem kampányoltak eléggé hatékonyan. A Liberális Demokrata 

Párt (PLD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ vi-

szont azért szerepelt a vártnál sokkal jobban, mert sikerült moz-

gósítaniuk a szimpatizánsaikat. Magyarán: a román szélsőségesek 

2007 végére nem megjavultak, hanem csak kevesen mentek el 

közülük szavazni. (Tehát változatlanul a választók több mint 12 

százalékát tették ki.)  

Harmadszor: néhány újsághír azokból az évekből. 

2003 – Mircea Molot, a Hunyad megyei tanács és a me-

gyei Nemzeti Liberális Párt elnöke büszkén jelentette be: a Nagy-

Románia Párt helyi tagjainak kb. a 90%-a belép a liberális pártba. 

Azért csak ennyien, mert a polgármesterek és helyi tanácsosok 

elveszítenék mandátumukat, ha más pártba lépnének be. De ők is 

együttműködnek a liberálisokkal. Arra az újságírói kérdésre, 

hogy vajon a PRM-sek milyen hatásra fedezték fel hirtelen töme-

gesen a liberalizmus erényeit, Molot azt mondta, a PNL komoly 

párt, amely ráadásul erős, különösképpen Hunyad megyében. 

Carmen Harau parlamenti képviselő hozzátette: a nemzeti jelleg 

köti össze a PRM-t és a PNL-t, mindkettő román nemzeti pártnak 

definiálja magát. 

2004: A Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos elnöke, 

Theodor Stolojan azt nyilatkozta, a helyhatósági választások má-

sodik fordulójában egyes PSD-vezetők eltávolításáért a Nagy-

Románia Párttal (PRM) is érdemes összefogni. (BBC) 

A Nemzeti Liberális Párt és a Demokrata Párt a Nagy-

Románia Párt tenyerébe csap (Adevărul).  

Mint kiderült a helyhatósági választások során helyileg 

nagy titokban már kötődtek egyezségek (…) több helyütt a Nagy-

Románia Párt segítette szekérbe a liberálisok vagy a demokrata 

pártiak egyik-másik jelöltjét. Most már nyíltan áll a bál, a kézfo-

gást ország-világ előtt bejelentették a kampányfőnökök, a pártel-
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nökök. A sajtópáholyban az újságírók új „szörny-szövetség” lehe-

tőségéről beszélnek…” (Romániai Magyar Szó) 

2008: Dumitru Dragomir képviselő, a Futball Liga elnöke 

bejelentette, kilépett a Nagy-Románia Pártból és a Demokrata-

Liberális Párt színeiben indul ősszel a parlamenti választásokon. 

„Féltem, hogy a PRM színeiben indulva nem jutok be a parla-

mentbe” – magyarázta lépését Dragomir.  

A fentiek nem szórványosan előforduló esetekről szóló 

híradások, akkoriban országos szintű tömeges átállás/pártváltás 

zajlott. De vajon miért? Olyan emberek, akik addig hivatásszerű-

en ezzel foglalkoztak, hirtelen szükségtelennek ítélték, hogy a 

nagy nyilvánosság előtt nemzetmentő pózba vágva magukat to-

vábbra is bőszen védelmezzék Románia kb. 20 millió többségi 

polgárát (a románokat) az ország kb. 2 millió kisebbségi polgárá-

val (elsősorban a magyarokkal, zsidókkal, cigányokkal) szem-

ben? Belátták, hogy Románia elsöprően román többségű Parla-

mentjében nincs szükség külön a románok érdekvédelmére „sza-

kosodott” pártokra? Továbbá arra sem, hogy „románvédelem” 

ürügyén az ország nem-román polgárait folyamatosan támadják, 

szapulják, pocskondiázzák, rágalmazzák?   

Bár Victor Ponta és elvbarátai a történtek kapcsán lénye-

gében ezt szerették volna elhitetni a Zsidó Világkongresszus Bu-

karestben tartózkodó küldöttségének tagjaival, valamint ország-

gal-világgal, természetesen nem a szélsőségesek tömeges jobb 

belátásra térése, valamiféle megjavulása következett be. Legalább 

az esetek többségében az történt, amit Dumitru Dragomir be is 

vallott: attól való félelmében váltott pártot, hogy a PRM színei-

ben indulva nem jutna be a parlamentbe. Nem pedig azért mintha 

a gondolkozásmódja, politikai meggyőződése változott volna 

meg – tehetjük hozzá.  

Tehát azáltal, hogy az unióban formálisan is szélsőséges-

nek tekintett pártok képviselői nem jutottak be az Európai Parla-

mentbe, a szélsőségesség még nem szorult vissza Romániában, 

hanem csak párto(ka)t váltott. A báránybőrbe bújt farkas ragado-

zó marad, nem válik vegetáriánussá. A volt nagy-románok sem 
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változtak meg azáltal, hogy átálltak olyan unió-

kompatíbilisabbnak elkönyvelt romániai pártokba, amelyeknek 

nem a másság iránti intolerancia az egyetlen „szakterülete”.   

Aminek pedig akár negatív hozadéka is lehet. Például abban az 

összefüggésben, hogy a szélsőségesnek tekintett pártok képvise-

lőit az Unióban eleve nem szokás komolyan venni, azonban új 

helyzetet teremt, ha ezek más, demokratikusnak elfogadott pártok 

képviselőiként jelennek meg.      

Ráadásul Romániában (az Unióba való bejutás érdekében 

„látszat-demokráciásított” időszakot leszámítva) a 2020 végén 

megtartott választásokig kivétel nélkül minden parlamentbe beke-

rült román párt nacionalista húrokat pengetett. Aminek az ab-

szurd volta leginkább a Nemzeti Liberális Párt esetén keresztül 

szemléltethető.   

A liberalizmus fogalma a latin liber ’szabad’ szóból szüle-

tett. Ennek megfelelően lényege az, hogy valami, ami új, na-

gyobb szabadságot biztosít valaminél, ami régi. A XIX. század 

elején például a liberalizmus a feudális arisztokrácia által megkö-

vetelt régi feltételekhez képest elsősorban szabadabb kereskedési 

lehetőséget (hatékonyabb árucserét) jelentett. Ebből született meg 

később a(z újkori) demokrácia eszméje: az emberek ne csak a 

szabad kereskedés terén élvezzenek egyenlő jogokat, hanem a 

társadalmi élet egyéb területein is. Néhány évtizeddel az elbukott 

1848-as forradalmak után ezek eszméi diadalmaskodtak, Európa 

több országában az addigi királyságok helyén nemzetállamok 

jöttek létre. Bár ezekkel a nacionalizmus is együtt járt, a korábbi 

állapothoz képest a nemzetállamok mégis előrelépést jelentettek, 

hiszen egy elavult társadalmi formát, az uralkodó kultuszát he-

lyettesítették valami előremutatóbbal, az államalkotó nép kultu-

szával.  

Mivel a megcsontosodott régi rend nagyobb szabadságot 

biztosító újjal való helyettesítését segítette elő, ebben a történelmi 

korszakban a nacionalizmus nyilvánvaló hibái ellenére is pozitív 

szerepet töltött be. Ugyanakkor a nacionalizmus eleve csak az 

emberek egy bizonyos csoportjához (az egy néphez) tartozók 
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számára akar egyenlő jogokat, egyforma szabadságot, ezért szö-

ges ellentétben áll a korszerű liberális eszmeiség lényegével, 

vagyis azzal, hogy senki (az egyes nemzetek tagjait is beleértve) 

ne legyen „egyenlőbb” másnál. Így aztán a liberalizmus vívmá-

nyaként megjelent nacionalizmus idővel szükségszerűen elavult 

eszmévé vált. Olyannyira, hogy a korszerű liberális eszmeiséggel 

ma már összeegyeztethetetlen. Legalábbis az Európai Unió de-

mokratikus hagyományokkal rendelkező országaiban ez a hely-

zet.  

Nem így Romániában. Itt a liberálisok máig nem nőtték ki 

ideológiájuk gyermekbetegségét, megmaradtak nacionalistáknak. 

Ezt már pártjuk elnevezése is jelzi: Partidul NATIONAL Liberal, 

NEMZETI Liberális Párt. Az elnevezés is elárulja, a román libe-

rálisok pártja idejétmúlt politikai képződmény. A múlt század 

első felében még más volt a helyzet, a XXI. században azonban 

már egy párt vagy nemzeti (nacionalista), vagy liberális. Egy idő-

ben mindkettő nem lehet, hiszen a nemzeti kizárólagosságra való 

törekvés sehogyan sem illik bele a liberálisok által hirdetett álta-

lános szabadság fogalmába. Romániában az 1989-es rendszervál-

tást követő években, amikor a nem-románok, elsősorban a zsidók, 

a cigányok és a magyarok szidása egyfajta nemzeti sporttá vált az 

országban, a liberálisok is bőségesen kivették a részüket a már-

már össznemzeti nagy minden-rosszért-másokat-okolásból. A 

Románia uniós csatlakozását (2007. január 1.) közvetlenül meg-

előző és követő időszakban – amikor még a választási kampá-

nyok idején is alig-alig került elő az úgynevezett magyar kártya – 

a többi román párthoz hasonlóan a liberálisok is toleránsabbak-

nak, visszafogottabbaknak mutatkoztak. Az uniós tagság meg-

szerzése után azonban a többi politikai párttal összhangban hamar 

„visszaváltottak” a nacionalista hangnemre.  

Smaranda Enache, a marosvásárhelyi Pro Europa Liga 

jogvédő szervezet társelnöke már 2010-ben bejelentette, hogy 

kilép a Nemzeti Liberális Pártból. Döntését egyebek között a kö-

vetkezőképpen indokolta: „Bizonyos liberális politikusok olyan 

primitíven nacionalista nyelvezetet használtak, amilyent eddig 
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csak a nagy-romániás Corneliu Vadim Tudortól hallottunk.” 2012 

tavaszán a Szociálliberális Uniónak (USL) nevezett furcsa párt-

szövetség szerzett parlamenti többséget, ezt követően a naciona-

lista, kisebbségellenes retorika még inkább felerősödött. 2014 

februárjában az USL felbomlott, a helyzet azonban a továbbiak-

ban is csak romlott.  

Kelemen Hunor, az RMDSZ országos elnöke 2015. de-

cember 17-i évértékelő sajtótájékoztatóján kijelentette: a kisebb-

ségi jogok érvényesítése terén 2015 a visszalépések évének te-

kinthető.  

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 2017-es jelentése szerint az 

élet szinte minden területén felerősödött Romániában a magyarel-

lenesség: a közösségi médiában, a hagyományos médiában, a 

sportban, illetve a politikai diskurzusban egyaránt. „Támadás 

alatt áll a magyar intézményrendszer, elsősorban a magyar isko-

lahálózat, sérülnek a tanulók nyelvi jogai, az egészségügyben a 

magyar nyelv használata esetleges és személyekhez kötött, nincs 

magyar nyelvű, írott egészségügyi tájékoztatás, nincs megnyugta-

tóan rendezve a magyar feliratok ügye. És ami még súlyosabb: 

nem biztosított a magyar nyelv használata az igazságszolgáltatás-

ban” – mondta sajtótájékoztatóján Benkő Erika parlamenti képvi-

selő, a jogvédelmi szolgálat vezetője. Antal Árpád sepsiszent-

györgyi polgármester pedig 2019. december 11-én az RMDSZ 

helyi szervezetének tisztújító ülésén már úgy értékelte, hogy a 

bukaresti hatalom 2012 óta hibrid hadjáratot folytat saját magyar 

nemzetiségű polgárai ellen.  

Részletek egy Horváth István szociológussal, a kolozsvári 

Kisebbségkutató Intézet igazgatójával készített, a Bukaresti Rá-

dió 2017. október 23-i adásában elhangzott interjúból: 

  „A kilencvenes években és a kétezres évek elején a ma-

gyarellenesség radikális formái jól meghatározott politikai pozí-

cióval társultak. A magyarellenesség a nyilvánosságban minde-

nekelőtt olyan szélsőséges pártokkal vagy politikusokkal volt 

asszociálható, amelyektől/akiktől a többiek elhatárolódtak a radi-

kalizmusuk és populizmusuk miatt, vagy mert a különböző »elle-
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nességeikben« túlságosan vehemensek voltak. És mivel általában 

véve nem lehetett velük azonosulni, a magyarellenes diskurzu-

suknak sem volt akkora hatása. Évek óta már a magyarellenesség 

nem lokalizálható, politikai értelemben nem kötődik egyetlen 

csoportosuláshoz sem. Ráadásul ez a magyarellenesség a politi-

kában nem föltétlenül extrém formáiban nyilvánul meg, mint 

annak idején a kilencvenes évekbeli Nagy-Románia Párt eseté-

ben, hanem olyanfajta retorikai köntösben, amelyben a magyarok 

»zsarolásairól«, »túlzásairól«, mindenfajta elítélendő politikai 

viselkedéséről van szó. Ezek a negatív diskurzív formák immár 

nem fenyegetőek, »csupán« rossz fényben tüntetik fel a romániai 

magyarság politikai törekvéseit, és általában véve a romániai ma-

gyarság viszonyulását Romániához. Ez a hangnem minden politi-

kai alakulat esetében megvan, általános politikai jelenséggé vált a 

magyarok valamiféle fenyegetésként való beállítása. Ez a véle-

mény – a pártok fölötti konszenzus miatt – nagyobb hatással van 

a közéletre, jobban befolyásolja az embereket. Szalonképessé vált 

tehát a magyarellenesség. Erre még rátevődik az, hogy a magyar-

ellenesség nemcsak a politikai diskurzus része, hanem más jelle-

gű szereplők, állami hatóságok is ráerősítenek. Mert egy dolog 

az, hogy a pártok a parlamentben akár a »magyar kártyát« is ki-

játszva folytatnak egymással politikai küzdelmet – lásd például a 

MOGYE ügyét vagy a nyelvhasználati küszöb újratárgyalását –, 

de amikor különböző hivatalok nyilatkoznak erről – a Külügymi-

nisztérium vagy a fogyasztóvédelem –, annak nagyobb súlya van. 

Ezeknek az intézményeknek ugyanis elvileg semmiféle hasznuk 

nem származik abból, hogy előveszik a »magyar kártyát«. És 

természetesen van egy harmadik szint is: a különböző ritualizált 

helyzetek és helyszínek – például futballmérkőzések –, ahol most 

már teljesen elfogadottá vált a magyarellenesség. A román közvé-

lemény valósággal vadássza azokat a híreket, amelyeken keresz-

tül meg lehet erősíteni a magyarok »illojális magatartását«. Le-

filmezték például a sepsiszentgyörgyi focicsapat játékosait, hogy 

éneklik vagy nem éneklik a himnuszt, és óriási vita kerekedett 

abból, hogy a játékosok közül ki román, ki magyar. Ez egy eléggé 
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mondvacsinált hírhelyzet, mert biztos vagyok benne, hogy más 

sportrendezvényeken is számtalan vitatható megnyilvánulást le-

hetne hasonló módon kipécézni, csak annak kevésbé volna hírér-

téke. Korábban is voltak olyan esetek, amikor a közbeszédben 

nem föltétlenül pozitívan jelentek meg a magyarok, de nem volt 

jellemző, hogy ezt folyamatosan napirenden tartsa a média. Az a 

benyomásom, hogy már nem esetlegesen megjelenő hírek özöné-

ről van szó, hanem a szerkesztőségek – vagy a szerkesztők ön-

szorgalomból – ráálltak az ilyen hírek gyártására. Mintha kötele-

ző rovattá vált volna, hogy »mit követtek el újabban a magya-

rok«.” 

Summa summarum: a nagy-románok „szalonképesebb” 

pártokba történt beszivárgása, illetve ezekben való ténykedése 

nem a legfőbb oka lehetett a xenofóbia egyre erőteljesebb térnye-

résének. Azonban elősegítette azt. Vagyis éppen az ellenkezője 

következett be annak, amivel Victor Ponta miniszterelnök 2014-

ben a Zsidó Világkongresszus Bukarestben tartózkodó küldöttsé-

gének dicsekedett.  

Ami egyúttal azt a tételt is jól szemlélteti, hogy Romániá-

ban sok minden nem az, aminek látszik. És pláne nem az, aminek 

a politikusok láttatni akarják. 

* 
Visszakanyarodva a korábban elkezdett gondolatmenetre: Matati-

as Carp Cartea Neagră című, alaposan dokumentált háromkötetes 

könyve kevéssel a holokauszt romániai lezajlása után jelent meg, 

tehát olyan eseményeket ír le, amelyek akkor még fájdalmasan 

„frissnek” számítottak. Ezért aztán a korabeli hatóságoknak és 

történészeknek pontosan tudniuk kellett, hogy ez a munka való-

ban megtörtént események hiteles krónikája. A romániai hatósá-

gok ennek ellenére Carp könyvét mindenáron ki akarták vonni a 

forgalomból, igyekeztek eltüntetni, hogy annak, ami benne áll, 

nyoma se maradjon. Vajon miért? Nyilvánvalóan éppen azért, 

mert jól tudták: vitatni nincs értelme, cáfolni lehetetlen. Ilyen 

körülmények között tartalmának a történelmi emlékezetből való 

kitörlésére egy lehetőséget láttak: az agyonhallgatást, azt, ha úgy 
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tesznek, mintha Romániában nem is lett volna holokauszt. („Ami-

ről nem beszélünk, az nincs.”) Ezért akarták Carp könyvét nyom-

talanul eltüntetni.  

 

 
 

Matatias Carp Cartea Neagră (Fekete könyv) című, 1946-48 között 

megjelent, háromkötetes műve, amelyet a hatóságok igyekeztek  

eltüntetni, hogy nyoma se maradjon annak, ami benne áll. A sorozat 

köteteinek címei: Legionarii şi rebeliunea (A vasgárdisták és a felkelés), 

Guvernul Antonescu şi războiul (Az Antonescu-kormány és a háború), illetve 

Tragedia Transnistriană (A transznisztriai tragédia). A szerző Ardealul de 

Nord (Észak-Erdély) címmel negyedik kötet megjelentetését is tervezte, 

amire azonban nem került sor.  
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Lényegében a korabeli román hatóságok a tények ismere-

tében, tudatosan döntöttek úgy, hogy Románia történelmének a 

holokauszttal kapcsolatos részét márpedig meg kell hamisítani. 

Az agyonhallgatás módszerével kivitelezendő történelemhamisí-

tást pedig vélhetően „nemzeti érdekből” ítélték szükségesnek. 

Tehát ugyanazért, amiért később a Ceauşescu-korszakban is. 

Ugyanazzal a céllal, amit a Wiesel-bizottság így fogalmazott 

meg: „a második világháborúban történtek vonatkozásában Ro-

mánia viktimizálása, dicsőítése, és felmentése”, illetve, hogy 

„Románia népét tisztára mossák”. 

A Wiesel-jelentésnek a posztkommunista holokauszttaga-

dással és a jelentés megírásához vezető előzmények ismertetésé-

vel foglalkozó részéből kikövetkeztethető, mi történt volna a 

2003-ban kirobbant világméretű botrány, illetve az ennek hatásá-

ra Romániára nehezedő nemzetközi nyomás hiányában. Nagy 

valószínűséggel semmi. Más szóval Carp könyvét és az ebben 

leírtakat az a bizonyos háttérhatalom (párhuzamos állam stb.) to-

vábbra is tabutémaként kezelné, ameddig ez egyáltalán lehetséges.  

Ahol egy ilyen tabutéma megléte bizonyítást nyer, ott 

szinte törvényszerűen több hasonlónak is lennie kell. Hiszen aki 

„nemzeti érdekből” mindenáron igazolni akarja „a román kivéte-

lességet a végső megoldás alkalmazása terén”, az adott esetben 

más kisebbségek történelmének a meghamisítását is célszerűnek, 

kívánatosnak tarthatja. Természetesen hasonló meggondolásból, 

vagyis ugyancsak „nemzeti érdekből”…     

Íme, miért foglalkoztam bővebben azzal, ahogy a holo-

kausztot Romániában hamisították. Mert ahol a zsidók történel-

mével így jártak el, ott a magyarok, a németek és más kisebbsé-

gek múltja is hasonló elbánásban részesülhetett. Csak éppen más 

kisebbségek esetében nem született olyan dokumentum, amely 

úgy a helyükre tenné a dolgokat, mint a Wiesel-jelentés a zsidók 

vonatkozásában. Pedig egy ilyen hivatalos dokumentumra egye-

bek között annak a megmagyarázásához is szükség lenne, hogy 

az 1989-es rendszerváltást megelőző években a nem-románok 

(németek, magyarok stb.) miért hagyták el tömegesen, mondhatni 
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pánikszerűen Romániát. E hiányt legalább részben kiküszöbölen-

dő megpróbáltam magam összefoglalni a ceauşiszta nemzeti 

kommunizmus lényegét. 

 

 

A román nemzeti kommunizmus 

 

Az Új Magyar Lexikon a következőképpen határozza meg 

a fajelmélet fogalmát. „Rasszizmus: az emberfajok értékbeli 

egyenlőtlenségét, fölé- és alárendeltségét, a fajkeveredések káros 

voltát, az ún. tiszta faj kitenyésztésének szükségességét hirdető 

népellenes, reakciós, a tudományt megcsúfoló elmélet. Az emberi 

fajok fiziológiai különbözőségéből azt a hamis következtetést 

vonja le, hogy az emberi fajok pszichológiailag, ’szellemileg’ 

nem egyenértékűek; egyesek jellegüknél, tulajdonságaiknál fogva 

eleve uralomra, mások ezek kiszolgálására hivatottak.”  

Hitler nyíltan hirdette a német faj felsőbbrendűségét, illet-

ve az általa amolyan gyűjtőfogalomként használt „zsidó faj” ala-

csonyabb-rendűségét. Igaz, a román diktátor nyíltan nem hirdetett 

ilyesmit. De ha valaki figyelmesen beleolvas a Ceauşecu-

korszakban megjelent történelemkönyvekbe, azt fogja tapasztalni, 

hogy ezek egy olyan tanítómeseszerű történelemváltozat lelőhe-

lyei, amelynek a kimondatlanul maradó, ám a sorok közül mégis 

jól kiolvasható üzenete, legfőbb „eszmei mondanivalója” mindig 

ugyanaz. A románok (nagy általánosságban) csupa pozitív tulaj-

donsággal bírnak. Szorgalmasak, igazságosak, megbízhatóak, 

találékonyak. Szükség esetén (például csatában) harciasak, bát-

rak, hősiesek, kitartóak, állhatatosak, erősek, mindig győzők stb. 

Ám olyankor, ha egy adott helyzetben történetesen ez számít 

erénynek, megbocsátóak, toleránsak, vendégszeretőek stb.  

Nem így azok a népek, amelyek valamilyen konfliktusba 

kerültek a románsággal. A mindenkori román érdekeket veszé-
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lyeztető népeket a Ceauşescu-féle primitív ideológia csupa nega-

tív tulajdonságokkal ruházza fel: igazságtalan ügyért harcolnak, 

haszonlesők, álnokok, kegyetlenek és vérszomjasak, ugyanakkor 

gyávák, megalkuvók stb. A románok felsőbbrendűségének a téte-

le tehát kimondatlan marad ugyan, de mi másra lehet következ-

tetni ennyi nekik tulajdonított jó tulajdonság, illetve annak alap-

ján, hogy a tanítómesévé-hamisítás eredményeként történelmük 

folyamán mindig csak ellenfeleik hibáztak, ők maguk minden 

körülmények között megőrizték makulátlanságukat? Ilyen, csak 

pozitív tulajdonságokkal rendelkező, tökéletes nép a valóságban 

éppúgy nem létezik, mint Hitler felsőbbrendű emberfaja. Ceau-

şescu történelemkönyvei mégis ilyennek ábrázolják a románokat. 

A Ceauşescu-korszakban nem a múltban történtek tárgyilagos 

ismertetése volt a történelemírás feladata. A történészeknek – 

fondorlatos védőügyvédek módjára – úgy kellett csűrniük-

csavarniuk a tényeket, hogy bármi is történt a valóságban, abból a 

„krónikákban” a románok előnyösen kerüljenek ki. A nemzeti-

szocializmus kommunizmusba átplántált változata, a Ceauşescu-

féle nemzeti kommunizmus a román etnikumhoz való tartozást 

tette meg az ember legfőbb értékének. Következtetés: ha a romá-

nok mindenben kiválóbbak másoknál, akkor az általuk készített 

termékek minősége is a legjobb. A hivatalos pártpolitika tehát a 

hazai ipar termékeit a külföldön készült termékeknél jobbaknak 

nyilvánította. Aminek egyenes folyományaként Ceauşescu „útmu-

tatásba” (értsd: parancsba) adta, hogy a külföldről importált 

(amúgy is gyengébb minőségű) termékeket, ahol csak lehet, helyet-

tesítsék a hazai ipar (egyébként is jobb minőségű) termékeivel.  

Azt, hogy ebből a gyakorlatban mi sült ki, jól szemlélteti a 

Ceauşescu-korszak utolsó évtizedében Tasnádon felépített bútor-

gyár esete. A rendszerváltás előtt az akkori egyetlen magyar 

nyelvű megyei újság, a Szatmári Hírlap munkatársaként gyakran 

jártam terepre Tasnádra, így elég sok emléket őrzök az akkoriban 

ott történtekről. Valamikor az 1980-as évek közepén a város köz-

ponti részében üzemelő régi bútorgyárat korszerűtlennek nyilvá-

nították, ezért a település Nagykároly felőli bejáratánál új részle-
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get kezdtek építeni. Mégpedig a pártfőtitkári útmutatásnak meg-

felelően azzal a jelszóval, hogy kizárólag „autochton”, azaz ro-

mán gyártmányú gépekkel, berendezésekkel látják el. Ráadásul a 

kivitelezést sem bízták akárkikre.  

Akkorára már a Ceauşescu-féle román übermensch-

elméletnek hallgatólagosan az is részévé vált, hogy a románok 

sem egyformán felsőbbrendűek. Ceauşescu származása miatt az 

oltyánok minősültek a legrománabbaknak (értsd: a „legüber-

menschebbeknek”). A moldvaiak, ha nem is ugyanolyan mérték-

ben, de azért jó románoknak (értsd: középfokon übermenschek-

nek) számítottak. Valószínűleg a más  etnikumúakkal (elsősorban 

persze a magyarokkal) való káros hatású együttélésük okán az 

erdélyi románok übermenschség tekintetében a harmadik helyre 

szorultak. Hivatalosan ilyen rangsorolás persze nem létezett. Nem 

hivatalosan azonban tudni lehetett, hogy Erdélyben az oltyánok-

nak szabad a legtöbbet, és a moldovaiakat is megbízhatóbbaknak 

tekintik az erdélyi románoknál.    

Feltehetően a pártfőtitkári útmutatások maximális betartá-

sa érdekében a román gyártmányú gépekkel, berendezésekkel 

felszerelendő tasnádi bútorgyár kialakítását is egyenesen Olténiá-

ból hozott szuper-szakikra bízták. Tehát minden együtt volt ah-

hoz, hogy Ceauşescu autochtonista elmélete a gyakorlatban gyü-

mölcsözhessen. 

Az új bútorgyár avatóünnepségére engem küldtek úgyne-

vezett „vívmányriportot” írni. Az akkor és ott általam tapasztal-

takról azonban a diktatúra idején egyetlen sor sem jelenhetett 

meg az újságban. Íme miért.  

Mivel a bútorgyárakban sok fűrészpor keletkezik, a ha-

talmas munkacsarnokokat nagyméretű, ventillátorszerű porelszí-

vókkal látták el. Az átadási ünnepség alkalmával Tasnádon első-

ként ezeket kellett volna üzembe helyezni. Ami azonban nem 

történt meg. Mégpedig azért, mert az Olténiából Tasnádra hozott 

übermensch szakik a porelszívókat fordítva, azaz nem kívülre, 

hanem belülre szerelték fel, így beindításuk halláskárosítással fe-

nyegető éktelen zajt eredményezett volna a munkacsarnokokban.  
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Az átadások alkalmával szokásos beszédek elhangzása 

után sorra jártam az új gyár csarnokaiban elhelyezett, kizárólag 

hazai gyártmányú gépeket. A szalagfűrész mellett tétlenkedő sza-

ki bizalmasan elárulta: azért nem dolgozik, mert a román gyárt-

mányú fűrészlap azonnal elszakad, amint vágnivaló fadarabot 

érint hozzá. A szárítórészleget úgynevezett „alagúttal” látták el, 

amelynek a következőképpen kellett volna működnie: egy elekt-

romotor vontatósodrony segítségével szabálytalan kör alakú sín-

pályára helyezett, kisméretű, fedetlen „vagonokat” járat körbe-

körbe, amelyekre előzőleg ráhelyezik a lakkal frissen befújt bú-

toralkatrészeket. Utóbbiak gyors száradásának attól kellett volna 

bekövetkeznie, hogy a kör alakú sínpálya egy része hőt sugárzó 

alagúton halad át. Csakhogy az übermensch mérnökök a sínpálya 

ívét olyan világszintet túlhaladó hozzáértéssel tervezték meg, 

hogy a kelleténél lényegesen erősebb súrlódási ellenállás miatt az 

(újra- és újratekercselt) elektromotor minden bekapcsolás alkal-

mával leégett. És persze leállt, ahelyett, hogy a miniatűr vagono-

kat körbe-körbe járatta volna…      

Nem sorolom tovább az új gyár Made in Romania márká-

val ellátott berendezéseinek meglepőbbnél meglepőbb tulajdon-

ságait. Arra a célra, amire hangsúlyozottan „autochton” tervezőik 

és kivitelezőik szánták, ezek a gépek a gyár ünnepélyes átadásá-

nak időpontjában egytől egyig alkalmatlanoknak bizonyultak. A 

régi gyár nem übermenschnek minősülő munkásai még hetekkel 

később is a már átadott új gyár működőképessé tételén fáradoz-

tak. A porelszívókat eredeti rendeltetésüknek megfelelően szerel-

ték át. Bár „papíron” változatlanul úgy szerepelt, mintha román 

alkatrészeket használnának, a szalagfűrészhez nemsokára német 

gyártmányú fűrészlapokat szereztek. (Ezek kevesebbe kerültek, 

és legalább valameddig annak ellenére is kitartottak, hogy magát 

a román gyártmányú gépet a tasnádiaknak nem állt módjukban 

lecserélni.) Az alagúton áthaladó miniatűr vasúti kocsikkal ellá-

tott szárító kijavítása már keményebb diónak bizonyult, de végül 

megoldották. Ahogy a többi elfuserált gép használhatóvá tételét 

is. Csak nem hazai gyártmányú, hanem külföldön készült hozzá-
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valók alkalmazásával – amit persze szigorúan titokban kellett 

tartani.    

A tasnádi új bútorgyárat a rendszerváltás után privatizál-

ták (akkoriban több bukaresti újság is arról cikkezett, hogy a hát-

térben a Szekuritáte felső vezetéséhez közel álló személyeket kell 

keresni), majd 2011-ben leégett. Ez azonban már más történet.   

A tasnádi új bútorgyáréhoz hasonló esetek sem a román 

übermensch-elméletet, sem annak gyakorlati alkalmazását nem 

befolyásolták. Miközben a többi volt szocialista országban a pro-

letár internacionalizmus elmélete és gyakorlata járta, Ceauşescu 

szilárdan hitte és alkalmazta Hitler fajelméletét, persze a kommu-

nizmus álruhájába bújtatva. A két „Führer” legfőbb mondanivaló-

ja azonos volt: a németek, illetve a románok másoknál kiválób-

bak, felsőbbrendűek. Abban különböztek, hogy Hitler nevükön 

nevezte a dolgokat, román epigonja, a Kondukátor viszont követ-

kezetesen mást mondott, mint amit gondolt. 

Természetesen a Ceauşescu-korszakban nemcsak az ural-

kodó hivatalos ideológia sugallta azt, hogy az államalkotó nemzet 

tagjai kiválóbbak a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek-

nél, hanem ennek megfelelően jártak el a hatalom különböző 

szintű képviselői is – akik ekkorára már (néhány kirakat-

funkcionárius kivételével) minden szinten románok voltak. Ami-

nek következtében például a szatmári svábság „fövárosának” 

számító, magyar többségű Nagykárolyban lakó románok jó része 

élősködő életmódra rendezkedhetett be. Ami alatt az értendő, 

hogy sokan közülük munkavégzés, dolgozás nélkül, pusztán 

nemzeti hovatartozásukból éltek – abból, hogy nem győzték elég 

gyakran és elég hangosan hangoztatni románságukat. Román fő-

nökeik már csak azért is kivételeztek velük, mert sok esetben ők 

maguk sem tudásuknak, rátermettségüknek, hanem nemzeti hova-

tartozásuknak köszönhették főnöki pozíciójukat. A munka helyett 

románságukból (továbbá a rendszer szekértolóiként, besúgóiként 

stb.) élő nagykárolyiak könnyen juthattak „lógós” állásokhoz, és 

valóságos ingyenélő sáskahadat alkottak a városban. No meg 

persze más hasonló nemzetiségi összetételű településeken is.  
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Következésképpen Romániában az 1980-as években a 

németek és a magyarok súlyos, egyre súlyosabb diszkrimináció-

nak, hátrányos megkülönböztetésnek voltak kitéve, így ebben az 

országban egyre rosszabb volt magyarnak és németnek (svábnak) 

lenni. Még ha talán nem egyformán egyre rosszabb is. Mert mint-

ha a németek felé valamelyes enyhülés érződött volna. A megyei 

lap munkatársaként például évente tudósítottam a Nagykároly 

környéki falvakban magas rangú meghívottak részvételével lebo-

nyolított, úgynevezett Trachtenschau-ról (Sváb Népviseleti Fesz-

tivál), amelyhez hasonló magyar rendezvény megtartása Románi-

ában azokban az években szóba sem kerülhetett…  
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Exodus Romániából    

 

Persze akkoriban már nemcsak arról lehetett hallani, hogy 

a szászok meg a bánáti svábok nagy számban hagyják el Románi-

át. Feltehetően a Szabad Európa Rádiónak köszönhetően addigra 

az is közszájon forgott, hogy Ceauşescu eladja a Német Szövet-

ségi Köztársaságnak a németeket, mégpedig képzettségüktől füg-

gő összegekért. Utólag Erwin Wickert, az NSZK 1971–1976 köz-

ti bukaresti nagykövete Die glücklichen Augen (Boldog szemek) 

című könyvében azt írta, hogy (az ő idejében) a következő árakon 

adták el az embereket: A kategória, szakképzetlen munkás – 

1.800 DM (kb. 490 dollár); B1 kategória, egyetemi hallgató – 

5.500 DM (kb. 1.506 dollár); B2 kategória, végzős egyetemista – 

7.000 DM (kb. 2.000 dollár); C kategória, egyetemet végzett 

személy – 11.000 DM (kb. 3.000 dollár); D kategória, technikus 

vagy szakmunkás – 2.900 DM (kb. 792 dollár). Azokért az illegá-

lisan távozott németekért is fizettek, akik nem tértek vissza kül-

földi látogatásról, kirándulásról. 

(http://www.adevarul.ro/life/sanatate/Ceausescu-incasat-miliard-

vanzarea-germanilor_0_46797245.html) 

Egy 1982-ben megjelent rendelet a következőket írta elő. 

„Azok a személyek, akiknek jóváhagyták a végleges külföldre 

települést, kötelesek valutában törleszteni a román államnál az 

iskoláztatási, specializálási és továbbképzési költségeket, beleért-

ve a líceum, a felsőoktatás, az egyetem utáni oktatás és a doktorá-

lás keretében élvezett ösztöndíjakat is. Az adósságok összegét a 

Román Szocialista Köztársaságban saját költségükön tanuló ide-

genek számára a törvényben előírt díjak alkalmazása útján állapít-

ják meg.” (Előre, 1982. november 7.) Ez a rendelkezés tovább 

emelte a kitelepültek váltságdíját. A fizetési kötelezettség csak a 

nyugdíjjogosultakra nem vonatkozott. A kivándorlóknak nyilat-

kozatban vagyontárgyaikat is a román államra kellett hagyniuk.  
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Részletek egy, a romániai szászok és svábok adás-vevését 

kutató újságíróval, Ernst Meinhardttal, a Deutsche Welle szer-

kesztőjével készített interjúból. Háromféleképpen fizettek a né-

metekért: 1. Készpénzzel. 2. A német állam alacsony kamatra 

hitelezett Romániának. 3. Elsősorban az 1980-as években megje-

lent egy harmadik mód is, amellyel Románia maguktól az emig-

rálni akaró németekből facsart ki pénzt. Az ilyen pénzeket úgy-

nevezett „közvetítők” gyűjtötték be, akik bizonyos összegek fejé-

ben felajánlották közbenjárásukat az illetékes hatóságoknál annak 

érdekében, hogy az érintett személyek vagy családok a végleges 

kitelepülési engedélyt megkapják. Így a németek egy adott pilla-

natban duplán, sőt triplán fizettek: Németország a „hivatalosan” 

kialkudott fejpénzt pengette le; az érintettek, vagy még inkább 

ezek tehetősebb németországi rokonai a „közvetítőket” veszteget-

ték meg a végleges távozási engedély megszerzésében való köz-

reműködésükért; végül a kitelepültek közül sokan még Románia 

németországi nagykövetségén vagy konzulátusán is fizettek azért, 

hogy román állampolgárságukról lemondhassanak. A kitelepülési 

iratokban kötelező módon az kellett szerepeljen, hogy az ország-

ból való távozás célja: családegyesítés. A németek eladásával 

csak a Szekuritáté és személyesen Nicolae Ceauşescu foglalko-

zott. A Németországnak eladott németek és az Izraelnek eladott 

zsidók esete abban különbözött, hogy Izraelhez hasonlóan Né-

metország is fizetett készpénzzel, gazdasági segítséggel és ka-

matmentes kölcsönökkel, de a kommunista rezsim politikai tá-

mogatásával soha. (…) Az érintett németországi politikusok hall-

gatnak, nem nyilatkoznak a németvásárlásokról. Băsescu elnök a 

zsidók és németek eladásával kapcsolatos levéltári dokumentu-

mok titkosságának a feloldása ellen foglalt állást, azzal érvelve, 

hogy Németországban és Izraelben még vannak olyan politiku-

sok, akik ezzel foglalkoztak, és ma is aktívak. Ez hamis érv, az 

akkori politikusok helyére időközben fiatalabb nemzedékek tagjai 

léptek. (http://calincosmaciuc.wordpress.com/2011/03/07/un-

documentar-despre-vanzarea-sasilor-nominalizat-la-festivalul-de-

la-new-york-video/) 
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Az 1980-as években közszájon forgó vicc szerint Bulă ja-

vasolta, hogy Románia a méhek tenyésztése helyett álljon át szá-

szok tenyésztésére, hiszen utóbbiakat kifizetődőbb exportálni, 

mint mézet… 

Arról nincs tudomásom, hogy az NSZK nagyobb számú 

szatmári svábért is fizetett volna. Ami tény: a szászokhoz és a 

bánáti svábokhoz képest jelentős késéssel ugyan, de végül a 

szatmári svábok is elkezdtek tömegesen kitelepülni szülőhazá-

jukból. Legelőbb azok mentek közülük, akik anyanyelvi szinten 

vagy elég jól beszéltek németül. Azonban az 1980-as évek máso-

dik felében az elmagyarosodott, németül nem vagy gyengén tudó 

szatmári svábok is megindultak. Igaz, utóbbiak egy részének nem 

Németország, hanem Magyarország lett az új hazája.  

Mivel a szatmári svábokért, vagy legalábbis a túlnyomó 

többségükért az NSZK nem fizetett fejpénzt/váltságdíjat, ők há-

romféleképpen hagyhatták el Romániát:  

1. Hivatalosan kérvényezték a kitelepülést, majd végigkín-

lódták az ezzel járó tortúrát. (Elbocsátás a munkahelyről; az or-

szágot csak házaik és egyéb ingatlanaik állami tulajdonba kerülé-

se után hagyhatták el; a hatóságok megalázó hozzáállása; a min-

denhol elvárt csúszópénz dacára is nehézkes ügyintézés; zaklatá-

sok stb.).  

2. Útlevéllel turistaútra külföldre, az országhatár közelé-

ben élők ún. kisútlevéllel Magyarországra mentek, ahonnan aztán 

nem tértek vissza. Így utólag az emigrálásnak ez a módja tűnhet a 

legegyszerűbbnek. Csakhogy turistaútlevelet vagy kisútlevelet 

kellett szerezni hozzá, ami akkoriban sokak számára korántsem 

volt könnyű, hiszen kibocsátását több helyről, köztük a Szekuri-

tátéról is késleltethették, akadályozhatták. Turistaként az érintett 

alig vihetett magával valamit abból, ami külföldön új élet kezdé-

séhez szükséges. Az NSZK-ban a befogadó ország nyelvét nem 

beszélő érkezővel több hónapi nyelvtanulási kurzust végeztettek. 

Közben az ottani biztonsági szolgálat (részben a román hatalom 

ügynökeinek a kiszűrése céljából) alapos ellenőrzésnek vetette 

alá. Az elmagyarosodott szatmári svábnak ráadásul nemcsak né-
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met származását kellett bizonyítania, hanem azt is számonkérték 

rajta, hogy – ha tőle független okok miatt német kultúráját fel 

kellett adnia – miért nem román, és miért magyar kultúrában ne-

velkedett…  

3. Az emigrálás harmadik módja a zöldhatáron való át-

szökés volt. Aki ezt választotta, szó szerint az életével játszott. A 

román határőrök ugyanis azt kapták parancsba, hogy az „Állj!” 

felszólításnak nem engedelmeskedő, útját levegőbe lövés után is 

folytató illegális határátkelőt lőjék meg. (Bár nem hívatlanul az 

országba kívánkozó, rossz szándékú idegen, hanem ellenkezőleg, 

Romániából kifelé igyekvő, ártatlan román állampolgárok leva-

dászásáról volt szó.) Azokat, akik megadták magukat a határ-

őröknek, eleinte „csak” bebörtönözték, később agyba-főbe verték, 

és börtönbe is zárták. Még később – amikor már nem maradt hely 

a börtönökben – véresre, nyomorékra vagy halálra verték.   

Az ilyen esetekről – talán a nyolcvanas évek közepétől – a 

rendszer szigorú „házi szabályainak” megfelelően a hatóságok 

persze semmilyen hivatalos tájékoztatással nem szolgáltak. Min-

den titokban zajlott, de legalább a lényeget mégis szinte mindenki 

tudta. Az országhatárhoz közeli településeken élők nemcsak a 

Szabad Európa Rádió híradásaiból, illetve barátoktól, ismerősök-

től, hanem saját tapasztalataik alapján is. Íme néhány olyan eset, 

amelyeket ezek főszereplői/résztvevői mondtak el nekem, vagy 

amelyeknek szem- és fültanúja voltam. 

        

1982: külföldre szökési kísérletért két hónap 

Tíz évembe került, amíg sikerült elhagynom Romániát – mondja 

Mister Müller, aki hat-hét évvel az 1989. decemberi események 

előtt még Müller Karcsi néven örvendett nagy népszerűségnek 

szülőfalujában, Kálmándon kívül Nagykárolyban és a környéken 

is. – Az első kitelepülési kérvényemet 1974-ben utasították el. 

Tizenhat éves voltam akkor, és a bukaresti mezőgazdasági líceum 

diákja. Hetvennyolcban már befogadóm is volt az Egyesült Álla-

mokban élő nagynénémtől. A kitelepülés egyszerű kérvényezése 

után az egészségügyi okokból történő külföldre látogatás változa-
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ta is járhatatlan útnak bizonyult, de azért – próba-szerencse ala-

pon – ugyanezzel az indoklással még jó néhányszor beadtam a 

papírokat. Nyolcvankettőben, amikor már nagyon untam a sok 

hiábavaló utánajárást, megpróbálkoztam az országhatáron való 

átszökéssel. Elkaptak, két hónapot ültem miatta. 

– Milyen körülmények között? 

– Négy hónapot vizsgálati fogságban töltöttem, ez idő alatt gya-

korlatilag egyáltalán nem volt kapcsolatom a külvilággal. A hiva-

talból kinevezett ügyvéddel a tárgyalóteremben találkoztam elő-

ször, akkor is csak néhány szót válthattunk. A tárgyalást Nagyká-

rolyban tartották, a véletlen úgy hozta, hogy a védőügyvéd, sőt a 

bíró is családi ismerős volt. A szüleim természetesen mindkettő-

jükkel beszéltek a tárgyalás előtt, de csak annyit tudtak meg, 

hogy rajtuk semmi se múlik, az ítéletet már jóelőre meghozták 

Bukarestben, mert a hatalom példát akar statuálni. Valóban ez 

lehetett az igazság, hiszen nagy hírverést csaptak a dolog körül, a 

gyárakban külön felszólították a munkásokat, hogy vegyenek 

részt a tárgyaláson. Nyilvánvalóan meg akarták félemlíteni mind-

azokat, akiknek a fejében szintén megfordult a külföldre szökés 

gondolata.  

A börtön 6x2 méteres cellájában kilencen voltunk hat 

(emeletesen elhelyezett) ágyra. A rács túloldalán egy ablaküveg-

ből hiányzott egy darab, ezért télen szinte állandóan fáztunk. A 

hidegtől és a huzattól egyik idősebb rabtársunk mandulája több 

alkalommal is úgy bedagadt, hogy ha nem dugunk le kanálnyelet 

a torkán, a szó szoros értelmében megfulladt volna. Akkoriban a 

politikai foglyoknak kevesebb joguk volt, mint a gyilkosságért 

elítélteknek. A köztörvényesek jelentkezhettek munkára, s ott jó 

magaviselettel kiérdemelhették, hogy hamarabb szabaduljanak, 

nekünk azonban végig a cellában kellett maradnunk, s a bünteté-

sünkből sem engedtek el.  

– Végül hogyan sikerült kijutnod az Egyesült Államokba? 

– Szabadlábra helyezésem után természetesen ismét beadtam a 

papírokat, majd elmentem a bukaresti amerikai konzulátusra ví-

zumért. A konzullal sikerült beszélnem, de másnap reggel két 
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milicista jelentkezett értem a szállodában, ahol megszálltam, és 

bevittek a rendőrségre. Tudni akarták, mit beszéltem az amerikai 

konzullal. Miután hazaengedtek, addig jártam a nagykárolyi 

rendőrök nyakára, míg kezembe kaptam az útlevelet. 1984-ben 

hagytam el az országot. (…) 

 (Boros Ernő: „Atyaúristen, hát hogy néztek ti ki?”. Szatmári 

Friss Újság, 1992. január 22.)  

Megjegyzés: a későbbi gyakorlathoz képest az 1980-as 

évek elején aránylag kesztyűs kézzel bántak a rajtakapott határ-

sértésre készülőkkel, és akkoriban még az ilyen esetek egy részét 

teljes eltitkolásuk helyett ellenpropaganda céljára próbálták fel-

használni. 

 

1985: tiltott határátlépési kísérletért egy év három hónap 

Ferenczi János, aki hosszú ideig Nagykárolyban lakott, és vízve-

zeték-szerelőként dolgozott, a következőképpen mondta el szöké-

sének történetét:  

– Romániában sok embernek elege lett sok mindenből. 1985-re 

nálam is betelt a pohár, eldöntöttem, mindenképpen elmegyek 

innen. Hat évvel korábban nősültem, úgy terveztem, előbb én 

szökök ki, aztán, ha már odakint leszek, a feleségem és az ötéves 

kislányunk majd csak követhetnek valahogy. Később, ’89 előtt az 

ország más részeiből is érkeztek Nagykároly környékére „frontie-

risták”, vagyis olyanok, akik a román-magyar zöldhatáron át pró-

báltak Romániából elmenekülni, de 1985-ben még általában Te-

mesvár környékére, a jugoszláv határhoz mentek azok, akik 

szökni akartak. Körtvélyesi István barátommal ketten mi is Te-

mesvárra mentünk. Körtvélyesi ma Németországban él, de az 

apja Nagykárolyban volt mészáros. Körtvélyesi akkor eladta a 

Daciáját, az azért kapott pénzt fizettük ki annak az embernek, aki 

az országhatár közeléig kalauzolt bennünket, ahol aztán megmu-

tatta, merre menjünk tovább, ha Jugoszláviába akarunk jutni. Az 

illető egészen pontosan 58 ezer lejt kapott tőlünk a kalauzolásért. 

Romániában ez nagyon sok pénznek számított akkoriban, például 

én elég jól fizetett víz- és gázszerelő karbantartóként a munkahe-
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lyemen 1.800 lejt kerestem havonta. Azért került ilyen sokba a 

kalauzolás, mert a kalauz is nagy kockázatot vállalt. Mi úgy ke-

rültünk kapcsolatba éppen ezzel a kalauzzal, hogy előzőleg több 

nagykárolyi és Nagykároly környéki „frontieristát” is ő segített át 

a román-szerb határon. 1995 augusztusában Körtvélyesivel ketten 

elmentünk abba a Temesvár közeli, Ionel nevű faluba, ahol ez a 

kalauz lakott. Voltak, akik a Dunán át jutottak Romániából Jugo-

szláviába, azon a részen azonban, ahol mi akartunk szökni, nem a 

Duna folyó képezi az országhatárt, így mi a szárazföldön próbál-

koztunk. A kalauzunk egy még román területen lévő tengeriföldig 

vitt az autójával, ott kitett bennünket, azt mondta, várjuk meg az 

estét, és megmutatta, merre menjünk tovább sötétedés után. Szót 

fogadtunk, de csak kb. 800 méterre sikerült megközelítsük az 

országhatárt, akkor sortűz dördült. A határőrök elsőre nem ránk 

lőttek, hanem a levegőbe, és felszólítottak, hogy álljunk meg. 

Lehasaltunk, mozdulatlanul lapultunk. Kb. másfél órát tölthettünk 

mozdulatlanul, ennyi ideig kerestek bennünket a határőrök. Ami-

kor végül ránk bukkantak, azonnal nekünk estek, ott helyben ösz-

szerugdostak, agyba-főbe vertek. Az illetők közkatonák voltak, 

vagy legalábbis jellegzetes román közkatonai egyenruhát visel-

tek. Hátrabilincselték a kezünket, úgy is vertek egy ideig, majd 

két tiszt érkezett lóháton. A katonák hosszabb „pórázzal” a lovaik 

után kötöttek bennünket, a tisztek galoppra fogták a lovakat, a 

csuklónkra erősített kötél miatt nekünk futnunk kellett utánuk. 

Kétszer-háromszor elestünk, kiabáltunk, de a tisztek nem álltak 

meg, ehelyett ilyenkor ezt üvöltötték vissza: „Scoală-te, trădăto-

rule de ţară!” („Állj fel, hazaáruló!”) A lovak addig vonszoltak 

bennünket, amíg valahogy sikerült ismét talpra állnunk és tovább 

szaladnunk. Így értünk a pikétre (pichet = őrház). Az egyik ottani 

szobában előbb egy magasabb rangú tiszt jött be hozzánk, aki az 

addigi bánásmódhoz képest szépen beszélt velünk. Kérdéseket 

tett fel: miért akartunk külföldre szökni, hova akartunk menni, 

mit hoztunk magunkkal, volt-e fegyverünk, kikkel állunk kapcso-

latban stb. Körtvélyesi visszaesőnek számított, mert őt egyszer 

már korábban is elkapták szökés közben – akkor a Dunánál pró-
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bálkozott. Szerencsére a pikéten még nem tudták róla, hogy visz-

szaeső, mert az iratainkat sikerült úgy elrejtenünk a táskába, hogy 

nem találták meg. Az iratainkat egyébként később, akkor sem 

találták meg, amikor már börtönlakók lettünk. A pikéten a „szé-

pen beszélő” tiszt után katonák jöttek be hozzánk. Ezek még 

azoknál is csúnyábban megvertek bennünket, akik a kukoricásban 

elkaptak. Én, amikor úgy éreztem, nem bírom tovább a verést, 

cselt eszeltem ki: az egyik nagyobb ütés nyomán kifeküdtem, és 

mozdulatlan maradtam. Kettőt-hármat rúgtak belém, mivel nem 

reagáltam, a pribékek egyike ezt mondta: — „Ăsta-i leşinat.” 

(„Ez elájult.”) Egy ideig hagytak heverni a földön. Körtvélyesi 

sokkal rosszabbul járt. Az egyik pribék éppen állon találta a pus-

katussal, és eltört az álkapcsa. Mivel ott orvos nem láthatta, a 

törés rosszul forrt össze, Istvánnak ma is félre áll egy kicsit az 

álla emiatt. Akkor frissiben a törés egyebek között azzal is együtt 

járt, hogy István rágni nem tudott, csak nyelni. Sokáig pépszerű, 

puha ételt dugdostam a szájába, azt nyelte. Úgy etettem, mint egy 

csecsemőt, olyasmivel, amihez azon a helyen hozzájuthattunk. 

Miután a veréssel kellőképpen megpuhítottak, deklarációt (nyi-

latkozatot) írattak velünk arról, miért és hova akartunk menni. 

Ezután ismét a „szépen beszélő” tiszt jött be hozzánk, és további 

kérdéseket tett fel. Feltűnt, hogy olyasmikre is rákérdez, amit 

csak Körtvélyesivel ketten tudhattunk, meg a kalauz. Ebből kikö-

vetkeztettem, hogy vagy elkapták a kalauzt is, vagy összejátszott 

velük. Később azt hallottuk, hogy több mint egy éve figyelték 

már, és pechünkre pont akkor csaptak le rá, amikor minket kalau-

zolt. A börtönben ismét találkoztunk vele, állítólag egy évet ka-

pott, de az is lehet, hogy beépített szekus volt. Mi a lebukásunk 

előtt azért bíztunk meg benne, mert úgy tudtuk, több nagykárolyit 

is kiszöktetett, például Ferenczi Tibit, Tájerling Misit, Gogót meg 

Szadót. Vagy két hétig lehettünk együtt vele a börtönben, akkor 

egész idő alatt három szót se szólt. Az ügyvédem szerint a kalauz 

azért bukott le, mert a felesége jóba lett egy határőrtiszttel.  

Ügyvédem annak köszönhetően lett, hogy idehaza, mielőtt elin-

dultam átszökni az országhatáron, meghagytam a feleségemnek, 
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ha három napon belül nem jelentkezek, azt jelenti, hogy elkaptak 

bennünket, azonnal menjen Temesvárra, és fogadjon ügyvédet. 

Miután az asszony megfogadta, az ügyvédnek két napjába tellett, 

hogy bejusson hozzám az áresztbe (fogdába). Kb. egy hétig lehet-

tünk az aresztben anélkül, hogy a külvilágról bármit is tudtunk 

volna. Az ügyvédtől – akit az asszony Körtvélyesinek is megfo-

gadott – megtudtuk, mivel vádolnak bennünket. Szerencsére az 

áresztben már nem vertek. De ahogy addigra kinéztünk, már nem 

is lett volna értelme. István az eltört állkapcsával akkor még be-

szélni nem tudott, vagy leírta az ügyvéd kérdésire adott válaszát, 

vagy én beszéltem helyette is. Mondtam az ügyvédnek, hogy 

agyba-főbe vertek bennünket. Leírta ugyan, de nem mondott rá 

semmit, és később erről egyetlen szó sem hangzott el a tárgyalá-

son. Két hétbe se tellett, és már a rögtönítélő civil bíróság előtt 

álltunk. Valutacsempészéssel (dinárt találtak nálunk), tiltott ha-

tárátlépési kísérlettel, és még valamivel vádoltak bennünket, ami-

re azonban már nem emlékszem. Az ügyvéd részt vett ugyan a 

tárgyaláson, de alig beszélt. Az ügyész másfél évet javasolt, az én 

ügyvédem egy évet kért, egy év három hónap lett belőle. Végül én 

egy évet töltöttem börtönben, Körtvélyesi két hónappal többet ült. 

1985 augusztusában a Temesvári Popa Şaptén zártak bennünket 

börtönbe. Úgynevezett szigorított börtönnek mondták. Először 

magánzárkába tettek, majd több olyan személlyel zártak egy 

helyre, akiket általában szintén politikai okból ítéltek el. Ezekkel 

nem akadt gondunk. Egy hét múlva még nagyobb cellába zártak, 

ahol már 30–40-en voltunk. Igen vegyes társaságba kerültünk: 

gyilkostól kezdve rabló, tolvaj szélhámos, mindenfajta ember 

akadt köztünk. Januárig maradtunk így, tehát a tél nagy részét ott 

töltöttük. „Fűtés” gyanánt csak az emberek testmelege szolgált. 

Abban az esetben, ha kimentünk dolgozni Beregsău Maré-ra vá-

góhídra, vagy bútorgyárba, valamivel több fejadagot kaptunk. 

Aki nem ment ki dolgozni, kenyeret se kapott, csak puliszkát. 

Reggel tea, délben meg többnyire halleves volt a „menü”. Két 

hónap után csomagot is kaphattunk. Közben az ügyvéd azt mond-

ta az asszonynak, ha igazolást szerez arról, hogy a munkahelye-
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men jól dolgoztam, nem okoztam munkahelyi problémákat, meg-

történhet, hogy egy évről hat hónapra csökkentik a büntetésemet. 

Azonban a feleségem hiába próbálkozott, a nagykárolyi IGO-nál 

azt mondták, hazaárulóknak, olyanoknak, akik el akarják hagyni 

az országot, nem adnak igazolást. 1986. január 9-én ismét válto-

zást tapasztaltunk. Fűtetlen rabszállító vagonba ugrattak fel ben-

nünket, amellyel talán az egész országot körbejártuk, mert csak 

két hét múlva szálltunk le ismét, mégpedig Jilaván. Az ottani bör-

tönben előbb 18-an voltunk egy cellában, majd olyan helyre tet-

tek át, ahol 60 ágyon 100-nál is többen aludtunk. Nyitott ablak-

nál, pedig azon a télen mínusz 29-30 fokot is mértek. A hideg 

elleni védekezésre mindössze egy takarófélét kaptunk. Kb. egy 

hónap múlva kezdett enyhülni az időjárás. A feleségem egy hét 

késéssel tudta meg, hogy Temesvárról elvittek bennünket, akkor 

elment az ügyvédhez, de csak annyit sikerült megtudnia jó soká-

ra, hogy Jilavára kerültem. Látogatóba hiába akart jönni, mert oda 

senkit nem engedtek, de még csomagot se lehetett küldeni. Azon 

a helyen annyira titkolóztak, hogy a hozzátartozói talán azt se 

tudták meg, ha meghalt valaki. A rabok többsége politikai elítélt 

lehetett, úgynevezett nehéz fiúkkal összezárva. Legalábbis mi, 

„frontieristák” csak 15–23 évre ítéltekkel voltunk közös cellában, 

akiknek eggyel több gyilkosság nem számított már, mindegy volt, 

mit csinálnak. Néhányat a börtönben is leláncolt lábbal őriztek. 

Fürdeni hetente egyszer lehetett, pár percig langyos vízben. Ételt 

még rosszabbat adtak, mint Temesváron. Csontot, lóhúst, teát, 

káposztát kaptunk, kenyeret nem. Jilaváról dolgozni se vittek, mi, 

„frontieristák” még a sétálóba se mehettünk ki, egyáltalán nem 

hagyhattuk el a cellánkat. A gyilkost vitték sétálni, a „frontieris-

tát” meg a többi politikai elítéltet nem. Rengeteg olyan emberrel 

– tanárral, igazgatóval stb. – beszélgettem, akiktől sokat lehetett 

tanulni. Például több székely is azért került oda, mert Ceauşescu 

ellen mondtak valamit.   

Jilaván végül kevesebb mint két hónapot maradtam, mert 

a feleségem megint megfogadta az ügyvédet, hogy találjon ki 

valamit, amivel könnyíteni lehetne a helyzetemen. Az azt találta 
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ki, hogy az asszony adja be a válópert, mintha valami otthoni 

probléma miatt el akarna válni. Az asszony persze nem akart el-

válni, de ilyen esetben az érintett rabot áthelyezték abba a me-

gyébe, ahol a családja élt. Ez meg is lett játszva, vagyis a felesé-

gem beadta a válókeresetet, de aztán „meggondoltuk” a dolgot, 

mégsem váltunk el. Viszont a per miatt március közepén engem 

rabszállítóra tettek, kb. egy heti vonatoztatás és két napi ideigle-

nes gherlai „vendégeskedés” után megérkeztem Szatmárra. A 

jilavaihoz meg a temesvári Popa Şaptéhoz képest a szatmári bör-

tön szanatóriumnak számított, legalábbis abban az időben. Volt 

fűtés, először kevesen kerültünk egy helyre, utána nagyobb, 30-as 

létszámú cellába raktak ugyan, de mindenkinek külön ágy jutott, 

nem ketten aludtunk egy ágyban. Szatmáron a börtönőrök ember-

számba vettek, normálisan beszéltek velünk. (Jilaván brutálisan, 

megvetéssel kezelték, pszichikailag is kikészítették a rabokat.) 

Szatmáron is vegyes társaságba kerültünk, de itt igazi nehéz fiú 

egy se akadt köztünk. Leghosszabb időre egy Fecske nevűt ítél-

tek, de az is csak 8 évet kapott, adócsalásért. Több károlyi isme-

rőssel is találkoztam. Szatmáron ételt is sokkal jobbat adtak. Aki 

feliratkozott munkára, az több csomagot kaphatott, a csomag sú-

lyát is 7 kilóra emelték. A feleségem havonta egyszer megláto-

gathatott, sőt a gyermekünket is beengedték. Temesváron ilyes-

miről csak álmodhattunk, Jilaván meg pláne. Jelentkeztem mun-

kára, előtte 3-4 kilométert gyalogolni kellett, közben a barátok 

úgy intézték, hogy motorral éppen mellettünk haladjanak el, előre 

elkészített cetliket dobva. Miután meg jobban megismertem a 

terepet, gödröt ástam, ahhoz az asszony este kiment motorral, és 

cigarettát meg cukrot tett bele, mert ott az volt a sláger. 1986. 

augusztus huszonvalahányadikán szabadultam. Az IGO-hoz nem 

vettek vissza, máshol sem kaptam munkahelyet, hetente jelent-

keznem kellett a rendőrségen. Romániában elveszett ember let-

tem, semmilyen jövőt nem láttam magam előtt, úgy éreztem, mu-

száj újra próbálkozzak a külföldre szökéssel. Akkoriban mások is 

ezt tették, aztán vagy sikerült kijutniuk, vagy ismét elkapták, és 

nagyon tönkreverték, tönkretették őket. Készültem én is az újabb 
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szökésre. A börtönben nagyon sok székellyel beszélgettem, tőlük 

hallottam, hogy aki túljut Debrecenen, elér Pestre, ott megkeresi 

az ügyvédet, akinek a címe megvolt, azt a magyarok nem adják 

vissza, politikai menedékjogot kap. Csanáloserdőn születtem, ott 

is nőttem fel, mindössze néhány száz méterre a határtól, bőséges 

terepismerettel rendelkeztem. Ráadásul Somogyi Miska bátyám 

kertje a határsávig nyúlt, előbb arra gondoltam, ott lépek át. De 

amikor előálltam az ötlettel, azt mondták, Jancsi, nehogy itt menj, 

mert ezek utána minket megölnek. Mivel már nem bíztam senki-

ben, ’87-ben végül az asszonnyal ketten szöktünk át a határon, 

Ponyvásnál. Pesten az ügyvéd két napon belül már tartózkodási 

engedélyt is rendezett. Kaptunk segélyt, pénzt is, innen, onnan. 

Eredetileg az volt a szándékunk, hogy Magyarországon mara-

dunk, de aztán egy év után továbbmentünk Németországba.  

(Boros Ernő: „Frontieristából” feltaláló, Nagykároly és Vidéke 

2011. december 1, 8 és 15-i lapszámok.) 

 

Hogy ne szaporodjon a magyar! 

A megyei lap vidéki munkatársaként hetente két-három alka-

lommal személyvonattal utaztam Szatmárnémetibe, ahol a szer-

kesztőség működött. Több alkalommal is olyan határőrkatonákkal 

kerültem egy fülkébe, akik szolgálati élményeiket osztották meg 

egymással. Két így hallott elbeszélés-részlet különösen megra-

gadt az emlékezetemben.  

Miközben azt ecsetelte, hogyan verte az elkapott határsér-

tőt, egy baka szó szerint a következőket mondta társának: – „În 

c..ie l-am lovit, să nu se înmulţească ungurul!” (A t..ét ütöttem, 

hogy ne szaporodjon a magyar!) 

Más alkalommal egy baka szemmel látható büszkeséggel 

arról mesélt, milyen sikeresen lábon találta a figyelmeztető lövés 

után is tovább szaladó szökni akarót. Mire társa nagyon szomorú-

an kb. ezt mondta: Akárhogy is alakul a helyzet, az biztos, hogy 

én emberre nem lövök! Inkább hibáztassanak engem, amiért va-

laki az orrom előtt szökött meg, mint, hogy miattam meghaljon, 

és ezért egész életemben lelkifurdalásom legyen…  
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Halálos embervadászatok 

De bizony a ’89 decemberét megelőző időszakban egyre gyak-

rabban eldördülő lövések többségét nem az utóbbihoz hasonlóan 

gondolkozó sorkatonák adták le. És – bár hétpecsétes titoknak 

számított – ezt nem csak helyi lakosok bizalmas beszámolóiból 

tudom. Feleségem unokatestvére Nagyváradon szolgáló katona-

orvoshoz ment feleségül. D., akivel baráti viszonyban voltam, 

egyik alkalommal éjszaka kopogott be hozzánk. Amint kiderült, 

az országhatáron lelőttek holttesteiért küldték a vidékünkre. A 

holttestek számáról hallgatott, azt azonban nem titkolta, hogy 

nagyon nincs ínyére ez a megbizatás. — Azért vagyok még min-

dig csak kapitány, nem léptetnek elő magasabb rangba, mert ma-

gyar nőt vettem feleségül. Talán ilyen helyekre, hullákat szállítani 

is ezért küldenek pont engem – mondta bosszúsan.         

Hivatalosan máig nem tudni, hogy Románia országhatára-

in a ’89-es változásig hány embert (elsősorban svábot, németet, 

illetve magyart) lőttek agyon csupán azért, mert megelégelve az 

itteni állapotokat, külföldön akartak új életet kezdeni. 

 

A nagy bilincshiány   

Kiss Margitka néni a ’89-es fordulat előtt a határőrök laktanyájá-

val rézsútosan szemben (a Kossuth-kert sarkán) újságokat árult 

Nagykárolyban. Állandó vásárlói közé tartoztam. 1989 nyarán 

egyik alkalommal, miközben aznapi újságjaimat átnyújtotta, az 

úttesten furcsa társaság haladt el libasorban a közelünkben: elöl 

és hátul egy-egy golyószórós határőrkatona, köztük hat összekö-

tözött csuklójú fiatal fiú és két fiatal lány. Mi, a magyar országha-

tár közelségében élők akkoriban máskor is találkoztunk az utcán 

lefülelt határsértőket kísérő katonákkal, ennek a csoportnak a 

látványa azonban az ilyenkor megszokottnál is jobban felháborí-

tott.   

– Tessék már nézni, ezeket a fiatalokat dróttal kötözték össze, 

meg egymáshoz is! – mondtam (óvatosságból) fojtott hangon 

Margitka néninek. Jelentőségteljesen bólogatott:  
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– Az utóbbi időben gyakran látok ilyesmit. Mostanában már any-

nyi frontieristát fognak el, hogy sokukra nem jut bilincs, ezért 

aztán dróttal kötözik össze őket… 

Akkoriban Nagykároly környékén „frontieristák” gyűjtő-

név alatt a köznyelv olyan környékbeli vagy az ország más része-

iből a magyar határ közelébe érkezett román állampolgárokat 

értett, akik megelégelve a sivár hazai valóságot, a jobb, tartalma-

sabb élet reményében megpróbáltak Magyarországra, illetve on-

nan tovább szökni, azonban a kíméletlen embervadászatot folyta-

tó határőrök elkapták őket.  

A Margitka néni által kommentált eset után minden ha-

sonló találkozás alkalmával még tüzetesebben szemügyre vettem 

a dagadt-véres-csapzott arcuk, tépett-piszkos ruhájuk tanúsága 

szerint szinte mindig verés után – és egyben valószínűleg újabb 

verés előtt –, fegyverek közt kísért „frontieristákat”, így a rend-

szerváltó decemberi eseményekig még nagyon sok összedrótozott 

csuklójú embert láttam Nagykároly utcáin.  

 

Bogyó pokoljárása 

Brendli Imrével, közismertebb nevén Bogyóval az 1970-es évek-

ben együtt fociztunk a megyei labdarúgó bajnokságban szereplő 

csanálosi csapatban, aztán hosszú ideig nem láttuk egymást. Va-

lamikor a nyolcvanas évek közepén Szatmárnémetiben futottunk 

össze. 

— Hát te? – köszöntem rá vidáman. 

— Most szabadultam, egyenesen a börtönből jövök – hangzott a 

válasz.  

Leültünk valahova, és Bogyó mesélni kezdett. 

Csanálos közvetlenül a magyar-román országhatár román 

oldalán található, a helyi legények közül többen olyan titkos ös-

vényeket is ismertek az országhatáron túl folytatódó, közeli erdő-

ben, amelyeken időnként, egyfajta virtuskodásképpen, az akkori-

ban rendkívül szigorú őrizet ellenére is átugrottak Magyarország-

ra, meginni néhány üveg, az idehaza kaphatónál lényegesen jobb 

minőségű sört. Így, amikor elhatározta, hogy Németországba 
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szökik, Bogyó számára a román-magyar határon való átjutás nem 

okozott fejtörést. Magyarországon többedmagával kocsiba ült – 

és irány a magyar–osztrák határ. Nem rendelkezett ugyan megfe-

lelő úti okmányokkal, mivel azonban a magyar hatóságok elnéző-

en viselkedtek a romániai menekültekkel, mégis nagy valószínű-

séggel minden baj nélkül Ausztriába jutott volna. Csakhogy az 

osztrák határ közvetlen közelében gépkocsijukkal fának ütköztek. 

Személyi sérülés nem történt, de az intézkedő rendőr által a hely-

színre hívott határőr az irataik megtekintése után sajnálkozva 

elmagyarázta: ő szívesen más irányba nézett volna, amíg átsétál-

nak Ausztriába, a baleset miatt azonban nem hunyhat szemet, 

hiszen már hivatalos jegyzőkönyv készült. Ezt követően Bogyó 

barátom kb. egy hetet magyarországi fogdákban töltött. Amint 

mesélte, őrei mindenhol barátságosan viselkedtek vele, egy tiszt 

egész láda finom sörrel lepte meg, és elmondta, mennyire sajnál-

ja, hogy az erre vonatkozó nemzetközi szerződés értelmében mu-

száj őt visszaadni a románoknak.  

– A magyarországi fogdákban olyan jól tartottak, hogy 

már-már a mennyországban éreztem magam – összegezett Bo-

gyó. Majd így folytatta: – De aztán a magyar határőrök Nagyvá-

radnál visszaadtak a románoknak, és következett a pokol… 

Elmondása szerint alig ért vissza Románia területére, már-

is úgy agyba-főbe verték, hogy eltört a kulcscsontja, ami azonban 

senkit nem érdekelt. A folytatásban megverték a nagyváradi pi-

kéten, a nagyváradi rendőrségen, a nagyváradi határőrségen, mie-

lőtt vasúton Nagykárolyba küldték, a nagyváradi állomáson. A 

nagykárolyi határőr-alakulat laktanyájában is igen sok atrocitás 

érte, egyebek között egy magas rangú tiszt a falba verdeste a fe-

jét, és gyűlölettől eltorzult arccal sziszegte a fülébe: „Trădătorule 

de ţară!” Miközben Szatmárra szállították, a nagykárolyi vasútál-

lomáson azért kapott verést, mert késett a vonat, és őrei a bántal-

mazását találták a legszórakoztatóbb elfoglaltságnak. A szatmár-

németi fogdában anélkül tartották három vagy négy hónapig, 

hogy a hozzátartozói közül bárkit értesítettek volna a holléte fe-

lől. Fogolytársai szadista hajlamú, úgynevezett „nehéz fiúk” vol-
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tak. Egyetlen alkalommal sem beszélhetett ügyvéddel mielőtt 

elítélték. A börtönben újabb „nehéz fiúk” társaságában húzott le 

további három vagy négy hónapot. Orvos egész idő alatt nem 

látta a törött vállát, csontjait senki nem illesztette helyre mielőtt 

összeforrtak. Az emiatt a testén keletkezett, szabad szemmel is jól 

látható dúcot utólag nekem minden későbbi, Németországból 

történt hazalátogatása alkalmával megmutatta, mondván: az orvo-

sok szerint a dúc eltüntetése érdekében ismét el kellene törni, 

majd szakszerűen helyre kellene tenni a kulcscsontját, de ezt már 

nem vállalja. 

A történtek során Romániában elszenvedett lelki sérel-

mektől Bogyó később Németországba kijutva sem tudott meg-

szabadulni. Elmondása szerint hiába változtatott hazát, továbbra 

is szinte állandó jelleggel a Romániából súlyos teherként magával 

cipelt félelmeivel küszködött. Hazalátogatásai alkalmával engem 

minden esetben éjszaka keresett fel, amint mondta, azért, mert 

„azoknak, akik még mindig ott vannak” egyelőre nem szabad 

megtudniuk, hogy ő „beszélni fog”. Ha már nem lesz kit féltenie 

Romániában, magnószalagra is elmond mindent, mégpedig sok-

kal részletesebben. Akkor majd nevekkel és egyéb időközben 

általa kinyomozott adatokkal, konkrétumokkal is szolgál – ígérte. 

Brendli Imre sajnos fiatalon halt meg, anélkül, hogy olyan szaba-

don „beszélt” volna, ahogy tervezgette. Így is tudjuk azonban, 

hogy mit műveltek azokkal a politikai menekültekkel, akik a ’89 

decemberét megelőző időszakban sikertelenül próbáltak meg kül-

földre jutni…  

 

Szívrohamjárvány a börvelyi rendőrőrsön? 

Nemcsak a tisztjeik által felbujtott határőrkatonák kegyetlenked-

tek. Egy börvelyi milicista lebukott frontieristákon elkövetett 

rémtetteiről valóságos horror-történetek keringtek a vidéken.  

A közelben lakók közül még a neve elhallgatásának a fel-

tételével is csak egyvalaki bizonyult hajlandónak bővebben be-

szélni erről a témáról. Ez az illető – akinek annak idején rálátása 
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volt a börvelyi milícia épületére – szemtanúként a következőket 

mondta.    

– „Valamikor 1988-ban kezdődött és talán ’89 júliusáig 

tartott az a furcsa állapot, hogy akiket rajtakaptak miközben meg-

próbáltak átszökni az országhatáron, előbb az itteni milíciára hoz-

ták. Bár erről hallgattak, annak alapján, ami ilyenkor következett, 

nem nehéz kitalálni az okát. Például a vége felé egyik este nyolc 

vagy kilenc elfogott embert (talán székelyt) hoztak oda, köztük 

egy fiatal lányt. A milícia épületében a milicisták meg a katonák 

is verték őket. Tehetetlen dühömben elkiáltottam magam, mire 

Pataki bácsi, az éjjelőr, figyelmeztetett: Hallgasson, mert ezek 

magát is agyba-főbe verik! Igaza volt, ökölbe szorított kézzel, 

szégyenkezve hallgattam. A milícia épületéből nemsokára egy-

más után több félholtra vert embert is kivonszoltak. Úgy bántak 

velük, ahogy elhullott állatok tetemeivel sem szokás. Az udvaron 

lévő kút alá cibálták őket, és vizet engedtek rájuk. Miután ma-

gukhoz tértek, újabb adag verést kaptak. Végül olyan állapotban 

vitték tovább őket a határőrkatonák épületéhez, hogy vonszolni is 

alig tudták magukat. Pataki bácsi, az éjjeliőr később azt mesélte, 

hogy a kislányt közülük nem csak verték. Egy katonatiszt, aki a 

börvelyi blokkban lakott, meg nem a főmilic, hanem a Börvely-

ben szolgáló beosztottja, levetkőztették és megerőszakolták. An-

nak a nyolc-kilenc embernek a további sorsáról nem tudok sem-

mit, ahogy a többi itt agyba-főbe vert, megalázott emberéről sem. 

Pedig 1988-89-ben ritka volt az olyan hét, amikor 2-3 hasonló 

eset ne történt volna. A forgatókönyv szinte minden esetben az 

volt, hogy a milícia épületében agyba-főbe verték, majd amikor 

elvesztették az eszméletüket, vízzel ébreszteni az udvari kúthoz 

vonszolták, és tovább ütötték őket. A főmilic sokat közülük éj-

szakára ahhoz az ajtó előtti sárkaparó vashoz kötött, amin a cipőt 

szokás pucolni. Olyankor időnként kiugrott rugdosni, püfölni 

szerencsétleneket. Oda még valami rokonát is kikötötte. A börve-

lyi milícia épülete emeletes, a főmilic a családjával együtt az 

emeleten lakott. Egy alkalommal, amikor sárkaparóhoz kötött 

embert vert, a felesége az emeletről kiabálni kezdett. Először ta-
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pasztaltunk ilyesmit, ezért eleinte nem értettük a dolgot. Végül 

kiderült, hogy az illető az asszonynak valami „nyámja” (neam, 

rokon). De az ördögfajzat főmilicet ez sem érdekelte, folytatta a 

verést. Olyan esetre is emlékszem, amikor az este kikötött ember 

reggelre összepiszkolta magát.”  

Nevük elhallgatását kérve érdeklődésemre több helybeli 

megerősítette, hogy „a két M-betűs milicista”, meg a katonák 

valóban nagy disznóságokat műveltek a frontieristákkal a börve-

lyi rendőrőrsön, ahonnan gyakran hallottak jajkiáltásokat, meg 

egyéb hátborzongató hangokat. Azonban, ha az általánosságokon 

kívül konkrétumok iránt is érdeklődtem, jobbnak látták hallgatni.     

Hivatalos tájékoztatás híján biztosat azóta sem lehet tudni, 

de azt suttogják, hét fiatal férfi annak ellenére is nagyon gyanús 

körülmények között hunyt el a börvelyi milícián, hogy az orvosi 

látleleteikben szívroham meg más hasonló halálokok szerepelnek.  

’89 decemberében, a forradalomnak mondott események 

idején a falu népe lerohanta a börvelyi milíciát. Mivel azonban 

addigra a közutálatnak örvendett főmilic eltűnt onnan, végül 

„csak” a bútorokat verték széjjel, égették el az udvaron. 

A fáma szerint az is kevésen múlott, hogy a milicistát a 

községhez tartozó kolonista román falu, Lucăceni néhány polgára 

közvetlenül a decemberi események után fel nem akasztotta. Igaz, 

nem azért, amit a frontieristákkal művelt, hanem egyéb viselt 

dolgai miatt. Ám – ugyancsak a fáma szerint – jól megérdemelt 

büntetését mégsem kerülhette el az egyenruhás gyilkos. Egyebek 

között egy székely testvérpár halála is a lelkén szárad, legalább 

azokért kevéssel a forradalom után bosszút álltak rajta. Miután 

Szatmárnémetiben halva találták az utcán, csak ímmel-ámmal 

nyomoztak a tettes(ek) után, mert tudták, hogy nagyon megérde-

melte, amit kapott. A szóban forgó börvelyi milicista a rendszer-

váltás után valóban hamar eltűnt a vidékről. Ennek ellenére az 

utóbbi történet akár a képzelet szüleménye is lehet. Talán csak az 

ország másik végébe helyezték, de a tisztességes emberek igaz-

ságérzete nem tudta elviselni, hogy a szadista börvelyi gyilkos 

milicista ép bőrrel megúszhassa mindazt, amit művelt…          
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Azt is suttogták, hogy a nagykárolyi Milícia és Szekuritáté 

közös székházának az alagsorába szintén vittek frontieristákat, 

akiket aztán ott különböző atrocitások értek. Például erőszakkal 

megetették őket sóval, majd nem adtak nekik vizet, katolikus 

papot rá akartak kényszeríteni, hogy köpje le a keresztet stb. Hi-

vatalos tájékoztatás azonban persze erről sincs.    

 

Határvédő kolonisták, juhászok 

A frontieristák kézre kerítésébe a helyi lakosok egy része is bese-

gített a határőröknek. A nyomra vezetésért 500 lej pénzjutalom 

járt. Azonban az 1924–25-ben itt létrehozott román kolonista 

falvak lakói közül egyesek legalább részben azért jelentették, ha 

„gyanús személyeket” láttak, mert úgy tartották, őket a határt 

védeni telepítették az övezetbe. A fáma szerint ilyen téren a köz-

vetlenül a határsáv tőszomszédságában található Horea nevű tele-

pes falu lakosai különösen szorgalmasaknak bizonyultak. Az or-

szághatár közelében legeltető juhászok – akik gyakran nem vélet-

lenül kaptak éppen arrafele legeltetési engedélyt– szintén jó kere-

seti forrásnak tekintették a frontieristák határőrkézre-juttatását. 

Megesett, hogy a juhász botjával félholtra verte az általa gyanús-

nak vélt személyt, akit csak így tudott rávenni a határőrökkel való 

találkozásra… 

 

Szökési módszerek, taktikák 

Miközben egyesek jó kereseti forrásnak vagy „hazafias cseleke-

detnek” tekintették az akkori törvények szerint illegálisan kül-

földre igyekvők lebuktatását, a határ menti sváb, illetve magyar 

falvak lakói közül többen ellenkezőleg, az ország más részeiből 

(a Székelyföldről, Kolozsvár, Temesvár környékéről stb.) érkező, 

illegálisan külföldre igyekvők kalauzolásával is foglalkoztak. 

Vagyis – miután úgy ismerték a környéket, mint a tenyerüket – 

megmutatták, hol lehet aránylag a legkönnyebben Magyarország-

ra jutni. Az 1980-as évek végén a határ menti falvak lakói közül 

is egyre többen döntöttek az ország illegális elhagyása mellett. 

Helyismeret birtokában nekik általában nem volt szükségük kala-
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uzra. Az általuk leggyakrabban használt szökési módszer az volt, 

hogy úgy tettek, mintha valamilyen mezőgazdasági munkát akar-

nának végezni a határsáv közelében. Egy alkalmas pillanatban 

aztán egyszerűen átléptek a túloldalra. Ha azt akarták, hogy ne 

hagyjanak maguk mögött lábnyomokat, vagy lefeküdtek, és át-

hengeredtek a felszántott, felgereblyélt határsávon, vagy odaterí-

tett szőnyegen keltek át. Többen határ közelében dolgozó traktor-

ról, kombájnról leugorva hagyták el az országot. Volt, aki karjára 

piros színű, „Pază” (őr) feliratú karszalagot kötve, a mezőőrök 

által használthoz hasonló bottal a kezében sétált át a határon. Egy 

apa két gyerekével a Daciája csomagtartójában indult szénát 

gyűjteni, majd a kocsit hátrahagyva mindhárman Magyarorszá-

gon kötöttek ki. Volt, aki egyedül, biciklivel indult el, és a kétke-

rekűjét hagyta Romániában. Egy legény, akinek addig nem állt 

szándékában Magyarországra települni, végül azért szökött át 

mégis, mert megverte a bál közben vele hatalmaskodó, szemétke-

dő milicistát. Az ilyesmi akkoriban főbenjáró bűnnek számított, 

hát még aznap éjszaka átlépte az országhatárt, menyasszonyával 

együtt. A Kraszna folyó akkoriban gyakran sodort személyi ira-

tokat, jelezve, hogy voltak, akik a vízi úton való emigrálást vá-

lasztották.  

* 

1988. májusában Mezőpetriben újságíróként a helybeli 

Termelő, Felvásárló és Áruforgalmazó Szövetkezet elnöknőjével 

beszélgettem. – Hány dolgozót foglalkoztatnak? – tettem fel 

egyebek között a kérdést. – 45-öt – hangzott a válasz. – Már csak 

44-et – helyesbített valaki a szomszédos helyiségből. – Ugyanis 

(itt egy név következett) tegnap este Bécsből telefonált…  

Néhány héttel később már olyan viccet is hallottam Nagy-

károlyban, amelyhez a mezőpetriek tömeges exodusa szolgáltatta a 

témát. Íme: Hanzi bácsi Petriben lefekvés előtt gyermekeit nép-

számlálja: – A Julis itt áll előttem, a Jancsi is megvan, mert a múlt-

kor telefonált Nyugat-Németországból, de hol van a Pista? Ha ki-

derül, hogy nem a határon próbált átszökni, hanem valamelyik 

cafka ablaka alatt eszi a fene ilyenkor, hát én letöröm a derekát! 
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Egy évre rá már a következő volt a „slágervicc” Nagyká-

roly környékén: 

– Hogy beszél az okos sváb a buta svábbal? 

– Telefonon. Münchenből…  

Hány szatmári sváb hagyta el Romániát a közvetlenül az 

1989-es rendszerváltást megelőző, illetve követő években? Nem 

sikerült kiderítenem. Legalább a nagyközönség számára is hozzá-

férhető kimutatást erről valószínűleg senki nem készített. (Az 

előbbi mondatban a „hozzáférhető” szón van a hangsúly, hiszen 

bizonyos intézmények, „szervek” rendelkezhetnek ilyen statiszti-

kával.)  

 

Amikor érdemesebb volt németnek lenni,  

mint magyarnak  

 

Az 1989-es fordulatot követően Romániában kevesebb 

mint három hónapig szünetelt a központilag irányított magyarel-

lenes gyűlöletkeltés. Az 1990. márciusában Marosvásárhelyen 

megrendezett véres események után a magyarok rágalmazása, 

bűnbakosítása, szidása ismét a politikacsinálás kedvelt eszközévé 

vált. És – függetlenül attól, hogy bal- vagy jobboldali pártok ala-

kíthattak kormányt – a következő évtizedekben az is maradt. Per-

sze a Románia Európai Unióhoz való csatlakozását (2007. január 

1.) megelőző időszakot nem számítva – amikor az ország befoga-

dása érdekében Brüsszel felé a kisebbségpolitika terén is jó tanu-

lónak kellett mutatkozni. És amikor ilyen téren a nemzetközi 

közvélemény megtévesztése céljából Bukarest még túl is lőtt a 

célon.   
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A következőket közel tíz évvel Romániának az Európai Unióba 

való befogadása előtt jegyeztem le.  

„Szerintem nem biztos, hogy ennek a mostani hirtelen és 

mesterségesen tető alá hozott nagy román-magyar barátságnak jó 

vége lesz. A gyakorlat azt mutatja, hogy nemzeti ellentéteket nem 

lehet máról holnapra csak úgy, politikai eszközökkel megszüntet-

ni. Az indulatok elfojtása, a problémák szőnyeg alá söprése lehet, 

hogy csak felerősíti a negatív érzéseket, és idővel robbanásszerű 

kitörést eredményez. Szeretném hinni, hogy ennek a mostani ér-

dekbarátságnak, amely az ismert előzmények után azért lett ilyen 

sebtében összetákolva, hogy a Nyugat felé bizonyítsunk, hogy a 

nyugatiakkal elfogadtassuk magunkat, nem lesz rossz vége…”  

(Boros Ernő: Mire számíthatunk egy „szalonképes” Romániá-

ban? Szatmári Friss Újság, 1997. július 15.)   

A fentieket Tasnád román polgármestere, Mitraşca Vasile 

mondta nekem egy beszélgetésen. Szavait kevéssel ezután az 

amerikai elnök bukaresti látogatása alkalmából a román sajtóban 

megjelent lelkes hangú beszámolók, kommentárok juttatták 

eszembe. Ilyeneket olvastam akkor: „Bill Clinton kijelentette, 

(…) jó dolog, hogy Románia a demokrácia útját választotta, hogy 

Magyarországgal való problémáit megoldotta, hogy kormányában 

jelenleg magyar etnikumú miniszterek vannak. Minden kétséget 

kizáróan jó dologról van szó. (…) Nekünk tetszenek a románok-

nak ezek az akciói, tapsolunk nekik…” Bill Clinton szavaiból 

visszakövetkeztetve számomra még valószínűbbnek tűnt, hogy a 

tasnádi polgármester fején találta a szöget. Ám amennyiben így 

van, vajon mi következik azután, ha Románia valóban „szalonké-

pessé” válik a nyugatiak szemében? – tettem fel magamnak a 

kérdést. – Hogyan tovább azután, ha a bukaresti politikusokat 

nem ösztönzi már az érdekbarátság fenntartására az az előttük 

lebegő, minden eszközt szentesítő cél, hogy az országot elfogad-

tassák a Nyugattal, befogadják az EU-ba? Nos, 2007. január 1., 

Romániának az Európai Unióba történt befogadása után hamar 

tapasztalhattuk a változást. 
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Miközben a néhány évi „kényszerpihenő” után a mester-

ségesen szított magyarellenesség a 2010-es évek elejétől ismét 

egyre fokozódott, a németek vegzálása szinte a rendszerváltással 

együtt megszűnt. Ennek legfőbb okai a következők:  

 

1). Bukarest célszerűnek látja jó kapcsolatot fenntartani az immár 

európai, sőt világszinten is gazdasági és politikai nagyhatalommá 

vált Németországgal.  

 

2.) Kiss Tamás – Veress Ilka Minorităţi din România. Re-

censământ 2011 – procese demografice című tanulmánya szerint 

(42–46 l.) Trianon után a romániai németek száma a következő-

képpen alakult:   

1930-as népszámlálás – 633.488 fő. 

1940-ben egy kétoldali szerződés nyomán 66.000 román 

adminisztráció alá tartozott németet repatriáltak Németországba.  

1943-ban önkéntességi alapon besoroztak a Waffen SS-be 

73.000 romániai németet, akik közül a háború után nagyon keve-

sen tértek haza. 

1944 második felében a Kelet-Európából visszavonuló 

német csapatokkal legkevesebb 200.000 személy is távozott. 

1945-ben a szovjet hadsereg Kelet-Európából mintegy 

75.000 németet a Szovjetunióba deportált. 

1956 és 1977 között a német lakosság számának viszony-

lagos változatlanságáról beszélhetünk.  

1980 és az 1990-as évek eleje között a németek Romániá-

ból történt emigrálása felerősödött, ekkor megközelítőleg 430.000 

személy távozott az országból.   

A 2011-es népszámlálás alkalmával Romániában 36.042 

személy (szász, bánáti és szatmári sváb, illetve Máramaros me-

gyei cipszer) vallotta magát németnek.  

Tehát a masszív kiárusítás, emigrálás, illetve kitelepülés 

következtében az országban nem maradt annyi német, amennyitől 

hazát, Erdélyt, egyáltalán bármit félteni lehetne, illetve amennyi-

nek a rágalmazásával, szidalmazásával a politikusok és egyéb 
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közszereplők szemléltethetnék, hogy milyen nagy hazafiak, mek-

kora hősök ők.  

 

3). A hajdanában Romániában általuk birtokolt jelentős vagyon 

rég nincs a németek tulajdonában, az sem valós „veszély”, hogy 

vissza kell szolgáltatni, hiszen alig maradt kinek.   

 

Mindezekből eredeztethetően az 1989-es rendszerváltás 

Románia németekkel szemben alkalmazott politikájában fordula-

tot hozott. Bukarest (hivatalosan) már-már szeretni kezdte a né-

meteket!  

 

 „Svábokból jött magyarok”-ból magyarokból jött svábok? 

 

Bukarest „németszeretete” nemcsak abban nyilvánul meg, hogy 

Romániában ennek a kisebbségnek a tagjait Ceauşescu lepuffan-

tása óta legalábbis központi „sugallatra” nem szidják, ócsárolják, 

rágalmazzák, mint a magyarokat. Hanem abban is, hogy a néme-

teket más kisebbségek tagjaihoz képest pozitív megkülönbözte-

tésben, bánásmódban részesítik.       

Idézetek az 1992-ben Bukarestben aláírt román-német barátsági 

és együttműködési szerződésből: „6. cikkely (1) Románia a ro-

mániai német kisebbséghez tartozók identitását konkrét támogató 

intézkedésekkel védi és segíti, különösen azáltal, hogy azokon a 

területeken, ahol a csoporthoz tartozók élnek, német nyelvű isko-

lák és művelődési intézmények működéséhez kedvező feltétele-

ket teremt. Románia lehetővé teszi és megkönnyíti, hogy a Német 

Szövetségi Köztársaságból a romániai német kisebbség javára 

támogató intézkedéseket foganatosítsanak. (2) A szerződő felek 

konkrét intézkedéseket tartalmazó programokat fogadnak el, 

hogy a megváltozott romániai viszonyok között biztosítsák a né-

met kisebbség fennmaradását, és hogy támogassák őket társadal-

mi, kulturális és gazdasági életük újjáalakítása során.”  

Hasonló szellemben született az oktatás terültén való 

együttműködésről 1996-ban aláírt román–német kormányközi 
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egyezmény, a román–német kormánybizottság által 2015-ben 

kötött megállapodás és több más dokumentum is.     

Persze a megállapodások, szerződések betartása terén biz-

tosan nem Románia a világbajnok. Azonban ebben az esetben 

legalább az ígéretek egy része meg is valósult. Például a követke-

ző: „Románia lehetővé teszi és megkönnyíti, hogy a Német Szö-

vetségi Köztársaságból a romániai német kisebbség javára támo-

gató intézkedéseket foganatosítsanak.” Ennek köszönhetően a 

brassói Saxonia-Transilvania, a temesvári Banatia, a bukaresti 

Transcarpatica, illetve a szatmárnémeti Sathmarer Stiftung ala-

pítványokon keresztül – amelyek mindegyikének a hatáskörébe 

Erdély egy-egy németek által lakott régiója tartozik – a gazdag 

Németországból valóban hathatós támogatás érkezhet és érkezik 

is a német kisebbség számára.  

A következőket Johann Müller, a nagykárolyi Német De-

mokrata Fórum elnöke 1997-ben nyilatkozta: 

„A német államtól valóban kapunk támogatást. Ebből a célból 

hozták létre például 1993-ban a Stiftungot, azt a román–német 

alapítványt, amelytől itteni sváb magánszemélyek különböző, 

Németországból érkező gépeket, berendezéseket (malom, pékség, 

asztalosműhely stb.) igényelhetnek nagyon előnyös feltételek 

mellett: ezen javak értékének a hetven százalékát kell csak meg-

téríteniük, azt is öt év alatt, kamatmentesen. A szervezet idős 

tagjai Németországból érkezett gyógyszereket kaphatnak ingyen. 

Tavaly nyáron a svábok lakta települések kis jövedelmű, sok-

gyermekes családjai, kisnyugdíjasai és más meghatározott kate-

góriákba besorolható polgárai fejenként nyolcvanezer lejt kaptak. 

A hátrányos helyzetűeknek, a volt oroszországi deportáltaknak és 

másoknak évente egyszer-kétszer nyolc-tíz kilós élelmiszercso-

magot is juttatunk, persze szintén a német állam jóvoltából. So-

kan mégis azt tekintik a legnagyobb jótéteménynek, hogy – míg 

ez másoknak erőfeszítésbe kerül – a fórumtagok könnyebben 

juthatnak vízumhoz, aminek a birtokában aztán Németországban 

„feltalálhatják” magukat, napok, hetek alatt annyi pénzt kereshet-

nek, mint idehaza hónapok, évek alatt…”  
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(Boros Ernő: Sváb feltámadás. Erdélyi Napló, 1997. február 11.) 

Például a 2001-ben itt beindított Schwaben Molkerei tej-

gyár berendezése a német kormány adományaként érkezett 

Nagykárolyba. Ezen a konkrét példán keresztül jól szemléltethető 

az alapítványok révén történő német segítségnyújtás lényege, 

ezért az alábbiakban részleteket közlök abból a cikkből, amelyet a 

tejgyár beindítása alkalmával a helyi lapban írtam.  

„– Egymillió hétszázezer német márka értékben behozott modern 

tejipari berendezésekről van szó – mondja Jozef Hölczli, a 

Stiftung, azaz magyar nevén: Szatmári és Észak-Erdélyi Nemzet-

közi Együttműködési Alapítvány elnöke. Aki így folytatja: – A 

pénzt a német állam fedezte, de a gépeket nem ajándékba adták, 

hanem, igaz, nagyon kedvezményes feltételek között, ezek ellen-

értékét hosszú távon a leendő bevételekből meg kell téríteni. 

Ugyanakkor (…) a gyár elsősorban nem profitorientált, létrehozá-

sával a németországiak főképpen ennek a német etnikumúak által 

is lakott övezetnek a tehéntartóin akartak segíteni. Más szóval az 

a cél lebegett a szemük előtt, hogy ezek az emberek minél több 

pénzt kaphassanak az általuk beszolgáltatott tejért, tehát, hogy a 

munkájukért jobban meg legyenek fizetve. (…) Papuţa-Duţu 

Gheorghe, a Schwaben Molkerei igazgatója mondja: — A beren-

dezést Németországból finanszírozták ugyan, azonban az épület, 

amelyben a gyár helyet kapott, a volt nagykárolyi mezőgazdasági 

termelőszövetkezet jogutódjaként tevékenykedő Înfrăţirea mező-

gazdasági társulásé, és ahhoz, hogy új rendeltetésének megfelel-

jen, át kellett alakítani, illetve fel kellett újítani. Az ehhez szüksé-

ges anyagiakat a következő kilenc, svábok lakta településeken 

működő mezőgazdasági társulás adta össze: Nagykárolyi Înf-

răţirea, Csomaközi Schamagosch, Nagymadarászi Unirea, Mező-

teremi Unirea, Mezőteremi Înfrăţirea, Tasnádszántói Drum Nou, 

Nagymajtényi Wieland, Csanálosi Prodimpex, Kálmándi Viaţa 

Nou. A felsorolt társulások – a tájainkon csak Stiftungként emle-

getett alapítvánnyal, valamint a szintén németországi kezdemé-

nyezésre létrehozott szebeni székhelyű KLG-vel (Societate 

Română pentru Agricultură) együtt – a Schwaben Molkerei Ke-
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reskedelmi Társaság részvényeseivé váltak. Mi a gyár számára 

szükséges nyersanyag begyűjtése céljából elsősorban azokon a 

településeken nyitottunk, illetve nyitunk tejbegyűjtő állomást, 

ahova ezek a társaságunkban részestársnak számító mezőgazda-

sági társulások valók. 

Summa summarum: a Schwaben Molkerei tejgyárat elsősorban 

nem profitorientált beruházásnak szánták, hanem azért hozták 

létre, hogy ez a feldolgozó a környék svábok által (is) lakott fal-

vainak állattartóitól kedvező áron vásárolja fel a tejet.”  

Az, hogy „Románia lehetővé teszi és megkönnyíti” a né-

met kisebbség Németországból történő támogatását, azért is kü-

lön említést érdemel, mert Magyarország, illetve a magyar ki-

sebbség vonatkozásában egészen más a helyzet.    

A gazdaságilag sokkal gyengébb Magyarország 1,2 millió 

romániai magyar számára eleve szerényebb segítséget lenne ké-

pes nyújtani, mint Németország 36 ezer itteni németnek. Azonban 

– amint Bogdan Aurescu román külügyminiszter 2020. júniusá-

ban az Agerpres román hírügynökségnek adott nyilatkozatából 

kiderül – Bukarest még ilyen körülmények között is igyekszik 

ellehetetleníteni a romániai magyarok gazdasági támogatását. A 

Magyarországról történő segítségnyújtás feltételéül szabnák 

ugyanis, hogy az márpedig etnikai és területi aspektusok nélkül 

való legyen. Magyarán: ne csak Erdélyre, hanem egész Romániá-

ra vonatkozzon, és ne csak a magyarok, hanem mindenki része-

sülhessen belőle… 

Hosszasan sorolhatnám azokat a sérelmeket, amelyek a 

nemzetbiztonsági kockázatként kezelt magyar kisebbséget to-

vábbra is érik, miközben a német kisebbség a rendszerváltás után 

pozitív megkülönböztetésben részesül. E nélkül is nyilvánvaló 

azonban, hogy Romániában az 1989-es fordulat óta érdemesebb 

németnek lenni, mint magyarnak.  
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Új jelszó: Legyetek németek, de Romániában! 

 

A változást természetesen a Német Demokrata Fórum há-

za táján is hamar érzékelték, tudatosították. Johann Müller, a 

nagykárolyi Német Demokrata Fórum elnöke 1997-ben így nyi-

latkozott: 

„– Ceauşescu idején, amikor az elvtársaktól olyasmiket 

lehetett hallani, hogy nem nevelünk állampolgárokat az NSZK-

nak, Nagykároly környékén csak szemszúrásképpen működött 

német tannyelvű osztály. 1990-ben, amikor néhányan – akik tud-

tunk svábul, illetve németül – megalakítottuk a Német Demokrata 

Fórumot, sikerült beindítanunk egy óvodai csoportot. Német 

nyelvű óvoda mostanára több helyen is működik a környéken: 

Nagykárolyban, Mezőpetriben, Kálmándon, Mezőfényen, Csaná-

loson, Mezőteremen. Nagykárolyban az első német tannyelvű 

osztályt 1991-ben indítottuk az előző évi óvodai csoport végzőse-

iből. Azóta elsőtől hatodikig van egy-egy osztályunk, Petriben 

elsőtől nyolcadikig. Hetedikbe és nyolcadikba Kaplonyból, Kál-

mándról, Csanálosról, Mezőfényről, Teremről, Csomaközről és 

Kisdengelegről is Petribe járnak a diákok, erre a célra négy mik-

robuszt kaptunk Németországból. Az üzemanyag árát a diákok 

fizetik ugyan, de utólag a német követség ezt a kiadást megtéríti. 

Annak idején a Volksbund négy nagy épületet mondhatott magá-

énak Nagykárolyban, ezeket visszaigényeljük (…) Ha legalább 

egyet megkapnánk8, külön iskolát és óvodát indíthatnánk be 

 
8
A hajdani nagykárolyi vármegyeházával szemben álló épületet (volt Arany Csillag-

vendéglő) a 2010-es évek elején szolgáltatták vissza a Német Demokrata Fórumnak. 

Több romániai magyar közösségi tulajdonú ingatlannal ellentétben nem államosították 

újra.  
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Nagykárolyban. Tudom, hogy külön magyar iskola meg óvoda 

még nincs a városban (csak vegyes, román és magyar tagozatos 

osztályoknak egyaránt otthont adó), de ez minket nem fog megál-

lítani. (…)  

– A két világháború közötti első sváb újranémetesítési ak-

ció időszakában, illetve a második világháború végén körülbelül 

háromezer szatmári sváb távozott Nyugat felé a visszavonuló né-

met csapatokkal együtt. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a 

németajkú vagy németül is beszélő szatmári svábok nagy része 

Németországba távozott, miközben a magyar ajkúak továbbra is 

helyben maradtak. Mintha most megint hasonló lenne a helyzet: 

az a sváb, aki tud németül, előbb-utóbb Németországban köt ki… 

– Ebben a megállapításban van igazság, de a német állam és mi, 

NDF-esek is azon munkálkodunk, hogy a jövőben ne így legyen. 

A jelszó most az, hogy a szatmári svábok tanulják meg újra őse-

ink nyelvét, és maradjanak itt, legyenek németek Romániában.”  

(Boros Ernő: Sváb feltámadás. Erdélyi Napló, 1997. február 11.) 

 

A következőket Anton Franz Boer, a Német Demokrata 

Fórum Észak-Erdélyi Megyeközi Szervezetének vezetőségi tagja 

válaszolta érdeklődésemre a három évvel később Nagykárolyban 

lebonyolított svábtalálkozó alkalmával:  

„Legfontosabb célkitűzésünk az, hogy továbbra is megőrizzük, 

illetve visszaszerezzük az identitásunkat. Hogy azok, akik itt ma-

radnak, megőrizzék a német kultúrát és a német nyelvet, illetve 

akik korábban elvesztették, újra megszerezzék és továbbfejlesz-

szék ezeket. A szervezetünkhöz tartozó négy megyében – Szat-

márban, Szilágyban, Máramarosban és Biharban – minden fonto-

sabb, svábok által lakott helységben német iskola, Szatmárnéme-

tiben és Nagyváradon pedig német líceum működik.” 

(Boros Ernő: „Legfontosabb célkitűzésünk az identitásunk meg-

őrzése, illetve visszaszerzése” Szatmári Friss Újság, 2000. au-

gusztus 26.) 
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Apropó svábtalálkozó. 1990-től kezdődően egyik évben 

Németországban, a rá következőben Romániában rendezték meg 

az országhatáron innen és túl élő Szatmári Svábok Találkozóját. 

A Romániában megtartottak érdekes sajátossága volt, hogy – bár 

az egybegyűltek túlnyomó többsége egymás közt magyarul be-

szélt, sőt a jelen lévő nénik, bácsik jó része csupán ezt a nyelvet 

értette (egy-két kivételtől eltekintve) a mikrofon elé lépők viszont 

csak németül, illetve románul szólaltak meg. Az 1996-ban meg-

tartott mezőfényin egyik helybeli sváb ismerősöm találóan meg is 

jegyezte: „Beszélnek ezek németül is, románul is, csak úgy nem, 

ahogy értenénk is.” Valamivel később a rendezvény hivatalos 

meghívottjaként Szabó Károly Szatmár megyei RMDSZ-szenátor 

tartott kurta, néhány mondatos beszédet. Semmi olyasmit nem 

mondott, ami a nagy tetszésnyilvánítást, sikert indokolta volna, a 

hallgatóság mégis valamennyi felszólaló közül őt tapsolta meg a 

legjobban. Értetlenül néztem körbe, csak aztán esett le a tantusz. 

Az Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátora a svábta-

lálkozón egyszerűen azért kapott szívből jövő, hatalmas tapsot, 

mert – mivel magyarul beszélt – mindenki meg is értette, amit 

mondott… 

Az eset egy Tóth Aladár barátomtól hallott másik történe-

tet juttatott eszembe. A sváb ősökkel is rendelkező Ali Szatmár-

németiben született, az 1980-as években Nagykárolyban dolgo-

zott építészmérnökként, kevéssel a romániai rendszerváltás előtt 

Magyarországra települt. Itt saját építkezési céget hozott létre, 

amely külföldön, elsősorban Németországban vállalt munkát. 

Ottani élményei egyikét a következőképpen mesélte el: 

– Megtudtam, hogy az évi svábtalálkozót a közelben tartják. 

Részben sváb származású vagyok, gondoltam, elmegyek. A hely-

színen ismerős arcokat láttam, a rendezvény légkörében mégis 

éreztem valami zavarót. A zenekar sváb népviseletbe öltözött 

zenészei sváb népi muzsikát játszottak, a jelenlévők többsége a 

terem falai mentén ült vagy álldogált, középen csupán néhány pár 

táncolt, de meglehetősen kedvetlenül. Ezt azért mondom, mert 

idehaza több alkalommal is voltam sváb falvakban rendezett bá-
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lon, de olyan lendületes táncolást, mulatást, jó hangulatot, mint 

ezeken, én sehol máshol nem tapasztaltam. Sűrűn mondogattam 

is mindenkinek, hogy a svábok nemcsak a munkában tesznek túl 

mindenkin, hanem a mulatásban is! Erre mit látok a németországi 

svábtalálkozón: ímmel-ámmal táncolókat, kényszeredett arco-

kat… Szerettem volna táncolni, de hiába vártam, hogy a zenekar 

keringőt, csárdást, valami „hazait” játsszon. Érdeklődésemre 

megsúgták: a találkozót a svábok németországi egyesülete rende-

zi, ennek vezetőségében pedig vannak, akik mindent rossz szem-

mel néznek, ami a „magyar múltra” emlékeztet. A szóban forgó 

uraktól nekem nem volt félnivalóm, hát a zenekarhoz mentem, 

pénzt adtam nekik, és „hazai” muzsikát rendeltem. Nagyon meg-

lepett, ami ezután következett. A résztvevők elkezdtek megeleve-

nedni. Egyre többen bátorodtak neki, és néhány perc múlva már 

szinte mindenki táncolt, nevetett, mulatott, jól érzete magát…               

A Mezőfényen általam tapasztalt közjáték és Tóth Aladár 

németországi esete is jelezte: német részről vannak olyanok, akik 

szerint (dr. Ioan Gherman szóhasználatával élve) „a sváboknak a 

magyarság testéről való leválasztása” nem zajlik eléggé gyor-

san… 

 

 

Honnan hányan mentek, mennek el? 

 

Mintegy félévvel az 1989. decemberi események után újságíró-

ként néhány Nagykároly környéki sváb faluban megpróbáltam 

kideríteni a külföldre menekültek számát, és az eredményről 

cikksorozatot közöltem a megyei lapban. Néhány részlet ezekből 

a röviddel a rendszerváltó események után publikált írásokból.  

MEZŐFÉNY. „1986-ban még nagy szenzációnak számí-

tott, amikor egy helybeli házaspár kitelepült az NSZK-ba. 1988-

ban aztán elindult a ’lavina’. Kevesebb, mint két év alatt, azaz 
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1989. december 22-éig összesen 188 fényi lakos távozott külföld-

re: 74 munkás, 20 mtsz-tag, 29 értelmiségi (illetve irodista, tech-

nikus stb.), 55 gyerek, 10 nyugdíjas. A 188-ból 112-en 30 év alat-

tiak. Hol találtak új hazára, új otthonra? 147-en az NSZK-ban, 

41-en Magyarországon. Az 1989. decemberi forradalom ismét új 

helyzetet teremtett Fényen: 1989. december 22-e óta a faluból 

csak hatan távoztak külföldre, 21-en viszont hazatértek. A falu 

lakosainak a száma jelenleg valamivel több, mint 2.100. Ugyan-

akkor a falu 610 háza között alig akad immár olyan, amelynek a 

lakói azt mondhatnák magukról, hogy nincsenek külföldön élő 

rokonaik, családtagjaik. Persze a falu, a szülőföld megtartó ereje 

ennek dacára is diadalmaskodhat. Ehhez azonban most már elen-

gedhetetlenül szükséges, hogy a jövőben a fényieknek végre ne 

nemzetiségi, illetve egyetemes emberi jogaiktól megfosztottan 

kelljen élniük. Vajon megadatik végre mindez a fényieknek itt a 

szülőföldjükön, vagy egy idő után a helyben maradtak is arra 

kényszerülnek, hogy a lábukkal nyilvánítsanak véleményt a rend-

szerről és az országról, amelyben élnek?”  

(Boros Ernő: A falu megtartó ereje érezteti hatását, de… Szatmá-

ri Friss Újság, 1990. július 24.)        

CSANÁLOS. „Az 1990 nyarán 1.780 lelkes községből 

1988 márciusától 1989. december 22-éig szám szerint 122 sze-

mély távozott külföldre: 40 munkás, 19 földműves, 19 értelmiségi 

(illetve technikus, egészségügyi középkáder stb.), 4 nyugdíjas, 38 

gyerek, 1 egyetemista. A forradalom után 9-en tértek haza közü-

lük: 4 földműves, 4 gyerek, 1 munkás. Azok közül, akik 1989 

februárjában még Csanáloson laktak, 73-an az NSZK-ban, 40-en 

Magyarországon telepedtek le. További 15 személy – egy öttagú 

és egy kéttagú család, illetve 8 gyermek, akiknek a szülei már 

korábban kint maradtak – a forradalom-államcsíny óta eltelt idő-

szakban távozott külföldre a faluból. Utóbbiak kitelepülése gya-

korlatilag még a Cesuşescu-rendszer ’örökségének’ tekinthető. 

Ha a forradalom esetleg még évekig várat magára, Csanálos a 

Szeben környéki szász falvak sorsára jut. Így helyi szinten egy-

előre leállt a kivándorlás. Hogy végleg-e, avagy csak átmeneti 
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időre, az a jelek szerint nemcsak, sőt nem elsősorban az ittenie-

ken fog múlni. A fentebbi statisztikai adatokon túl apró jelek is 

arról árulkodnak, hogy a csanálosiak amolyan várakozó állás-

pontra helyezkedtek. (…) Menni, vagy maradni? Azok közül, 

akik Csanáloson 1989 novemberében még ’menni’-vel válaszol-

tak erre a kérdésre, időközben sokan elbizonytalanodtak, meg-

gondolták magukat. De még nem annyira, hogy határozottan, 

végérvényesen kimondják a ’maradni’-t.”  

(Boros Ernő: Várakozó állásponton. Szatmári Friss Újság, 1990. 

július 19.)   

MEZŐPETRI. „1986. januárjától 1989. december 22-éig 

összesen 518 itteni lakos távozott külföldre: 138 munkás, 102 

mtsz-tag, 75 értelmiségi (illetve tisztviselő, egészségügyi közép-

káder stb.), 47 nyugdíjas, 146 gyermek. Miután a község lakosai-

nak a száma jelenleg alig több, mint 1.600, ez az 518 helyi szin-

ten valóságos népvándorlást jelent. Mégpedig olyan népvándor-

lást, amely a forradalom után megtorpant ugyan, de nem állt le: 

1990-ben eddig 17-en távoztak a faluból külföldre, míg a koráb-

ban elmentek közül 9-en tértek haza. Arról, hogy hány petri la-

kosnak van beadva végleges kitelepülési kérvénye, a polgármes-

teri hivatalban nincs pontos kimutatás. De azt azért tudják az itt 

dolgozók, hogy a megmaradt lakosok közül nem kevesen sorol-

hatók ebbe a kategóriába. Szóval sok jel arra mutat, hogy ide túl 

későn érkezett a forradalom. A Petriben tapasztalhatóhoz hasonló 

helyzet alakult ki a községhez tartozó, 1990 januárjában 372 la-

kost számláló Kisdengelegen is. A településről 1986. januárjától 

1989. december 22-ig 60-an távoztak külföldre: 21 munkás, 15 

mtsz-tag, 1 értelmiségi, 8 nyugdíjas, 15 gyermek. És itt sem elha-

nyagolható azoknak a száma, akik még a faluban laknak ugyan, 

de végleges kitelepülési kérvényt adtak be. Jobb belátásra bírha-

tók-e még a petriek és a kisdengelegiek? Sajnos a jelek szerint 

erre kevés az esély. Talán, ha a forradalom 2–3 évvel hamarabb 

jött volna…” (Boros Ernő: Ahova későn jött a forradalom. Szat-

mári Friss Újság 1990. július 25.) 
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KAPLONY. „Ha a nyilvánosság előtt szót sem szabad ej-

teni olyan jelenségről, amiről egy adott környezetben mindenki 

tud, és ami az ebben a környezetben élőket élénken foglalkoztat-

ja, biztosra vehető, hogy a szóban forgó jelenséggel kapcsolatban 

túlzó híresztelések is szárnyra kapnak. Nagykároly környékén 

1989 nyarán valóságos kalandregényeket lehetett hallani arról, 

hogyan szökdösnek át a határon az emberek (azaz menet közben 

meghonosodott szóhasználattal élve: a ’frontieristák’). Ezek a 

gyakran mulatságos epizódokkal tarkított históriák rendszerint 

nem nélkülözték ugyan a valóságalapot, de a fantázia-szülte dí-

szítő elemeket se. A következők viszont valóban az alábbiak sze-

rint estek meg kaplonyiakkal, Kaplony határában. 

Aratás ideje lévén, az egyik kombájnos reggel korán két 

családot (a magáét, valamint a felesége testvéréét, összesen 7 

embert) felültetett a masinájára, és a ’szem- és fülszövetkezet’ 

bedolgozóinak éber tekintete előtt elindult velük a melóba. Miu-

tán azonban a búzatábla történetesen éppen az országhatár mellett 

terült el, a tetthelyre érkezve szépen leállította a kombájnt, és az 

egész társaság átsétált Magyarországra. 

Volt, aki héthónapos terhes feleségével együtt szökött át a 

határon. 

Olyan is volt, aki, miután egyszer átszökött, visszajött a 

családjáért, hároméves gyerekét a nyakába vette, feleségét kézen 

fogta, és velük együtt harmadszor is megtette ugyanazt az utat. 

Olyan is akadt, aki lőtt sebbel érkezett a túloldalra. 

A ’frontieristák’ többsége azonban nem a saját, hanem 

egy vezetésére vállalkozó személy ügyességében bízva vágott 

neki a veszélytelennek éppenséggel nem mondható vállalkozás-

nak. A hivatalosan kitelepültekkel, illetve a turista- vagy kisútle-

véllel más országban maradókkal együtt az 1988 márciusában 

3.429 lakosú Kaplonyból 9 hónap alatt, egészen pontosan 1989 

március vége, illetve 1989. december 22-ike között 171-en távoz-

tak külföldre: 101 munkás, 13 mtsz-tag, 10 értelmiségi (illetve 

tisztviselő stb.), 2 nyugdíjas, 45 gyermek. 126-an Magyarorszá-

gon, 37-en az NSZK-ban, 7-en Ausztriában ’kötöttek ki’, egyva-
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laki Svájcban talált magának új hazát. A forradalom után 9-en 

tértek haza, további 5 személy időközben települt külföldre a fa-

luból. Miután a forradalom óta eltelt időszakban néggyel többen 

jöttek vissza, mint ahányan külföldre távoztak, a kivándorlás 

gyakorlatilag leálltnak mondható. Ez a helyzet azonban koránt-

sem tekinthető véglegesnek. Egy itteni lakos szavaival élve, az 

emberek most ’várnak és figyelnek’. (…) Mert úgy érzik, még 

mindig nem lehetnek egészen biztosak abban, vajon legalább 

ezentúl a szó valódi értelmében idehaza érezhetik-e magukat a 

szülőföldjükön…”  

(Boros Ernő: „Várnak és figyelnek”. Szatmári Friss Újság, 1990. 

július 28.)  

A fentieket tehát megközelítőleg fél évvel a rendszerváltás 

után, 1990 nyarán szúrópróbaszerűen felkeresett Nagykároly kör-

nyéki sváb falvakban jegyeztem le. Hat évvel később egy másik 

Nagykároly környéki, részben elmagyarosodott svábok lakta fa-

luban végeztem hasonló szúrópróbaszerű felmérést.  

„MEZŐTEREM község nemzetiség szerinti összetétele 

1996-ban a következő volt. Az 1730-as lélekszámú névadó köz-

ségközpontot 70 százalékban a XVIII. század folyamán gróf Ká-

rolyi Sándor által idetelepített svábok utódai, 30 százalékban az 

1924–25-ös években Máramarosból, illetve Szatmár megye más 

részeiből a román kormány által idetelepített román kolonisták 

utódai lakták. Ugyancsak románok éltek a községhez tartozó két 

kisebb településen, a valamivel kevesebb mint 500 lelket számlá-

ló Vezenden, illetve a kb. 200-as lélekszámú Pórteleken is – 

utóbbiak elődeinek nagy része szintén az első világháború utáni 

kolonizálási, betelepítési akció alkalmával került a vidékre, még-

pedig a Nyugati-Kárpátokból. A három helységben összesen kb. 

fele-fele arányban éltek románok, illetve (magyar ajkú) svábok.”  

(Boros Ernő: Ki ellenében „védelmez”? Szatmári Friss Újság, 

1996. augusztus 22.)      

Mezőteremen nem 1990, hanem 1996 nyarán kérdeztem 

rá a külföldre menekültek számára. „A bukaresti statisztikák sze-

rint, ha nem is állt le egészen a kivándorlás, mindenesetre Romá-



131 

 

niából jelenleg sokkal kevesebben települnek külföldre, mint a 

fordulat előtt – mondom az elöljáróságon Baróthy Levente pol-

gármesternek.  

– Lehet, hogy országos szinten ez így van, Teremen azon-

ban más a helyzet – hangzik a válasz.   

Kiderül, hogy a kitelepülteket még mindig nem írták ösz-

sze. Azonban előkerül néhány vaskos füzet, amelyekben a telepü-

lés 524 házának jelenlegi és korábbi lakosai név szerint szerepel-

nek, és – miközben a lapokat forgatják – a községháza két hely-

beli születésű és itt is lakó dolgozója szép sorjában, utcákra le-

bontva végigjárja a falut képzeletben, megbeszélik, ki is ment el 

külföldre az utóbbi nyolc-tíz évben, illetve ki van még idehaza. 

Az eredményt nekem diktálják, én pedig két oszlopba írom a kite-

lepülteket, aszerint, hogy 1989 decembere előtt, avagy után hagy-

ták-e el végleg Romániát. Az első oszlopba még zömével egyese-

ket írok, a másikba – a ’89 decembere után külföldre települteké-

be – már hármas, négyes, ötös kerül több, de itt a hetes, sőt a ki-

lences sem ritka. Az ok: míg ’89 decembere előtt még többnyire 

egyesével vették nyakukba a világot a teremiek, a fordulat óta 

már egész kis, sőt (a nagyszülőket is magába foglaló) nagy csalá-

dok mennek. A számok összeadása után bejelentem a rendhagyó 

népszámlálás végeredményét: Mezőteremről 1989 decembere 

előtt 80-an, ezt követően 257-en települtek külföldre. 

– Tényleg ilyen sokan? – sóhajt fel a tősgyökeres teremi 

hölgy. – Tudtam, hogy nagy szám jön majd ki, de ennyire azért 

mégse számítottam… 

És ha az arányokat is figyelembe vesszük, igaza van, va-

lóban nagyon nagy ez a szám. A 2.413 lakosú Mezőterem közsé-

get három település alkotja: a névadó községközpont, valamint 

Vezend és Pórtelek. A román ajkú népesség által lakott utóbbi 

kettőből senki sem távozott külföldre, tehát a községből kitelepült 

327 személy mindegyike a jelenleg 70 százalékban svábok (sváb-

magyarok), 30 százalékban románok által lakott, összesen 1.730-

as lélekszámú névadó községközpontot hagyta el. És, bár Német-

országban nagyon megszigorították a befogadási feltételeket, a 
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kivándorlásnak itt mégis csak a bukaresti statisztikák szerint van 

vége.  

– Most is van nálunk olyan család, amelynek tagjai éppen 

a napokban hagyják el végleg az országot – mondja a polgármes-

ter. – És azt is le merem fogadni, hogy jó néhányuknak szintén 

megvan már a befogadója, csak egyelőre még hallgatnak, této-

váznak, gondolkoznak, mielőtt végleg elszánnák magukat…”  

(Boros Ernő: Rendhagyó „népszámlálás” Mezőteremen. Szatmári 

Friss Újság, 1996. augusztus 15.) 

„A mezőteremi tanács összetétele a következő. A 11 taná-

csosból 4 a Német Demokrata Fórum, 8 különböző román pártok 

(3 a kormánypárt, 2 a Liberális Párt ’93, 1 a Demokrata Konven-

ció, 1 pedig a Román Nemzeti Egységpárt képviselője. Vagyis a 

teremi tanácsnak egyetlen RMDSZ-es tagja sincs.”  

(Boros Ernő: Ki ellenében „védelmez”? Szatmári Friss Újság, 

1996. augusztus 22.)      

„Miért nincs Mezőteremen RMDSZ? Erre a kérdésre 

Kosma Károly helybeli pedagógus a következőket válaszolta: – 

Teremet kb. 30 százalékban románok, 70 százalékban magyar 

anyanyelvű, vagy magyarul jobban beszélő svábok lakják. Ma-

gyarok is (illetve olyanok, akik inkább magyarnak érzik magukat) 

vagyunk itt néhányan, de hogy pontosan mennyien, azt nem tu-

dom megmondani. Persze most mindjárt megkérdezi, hogy hát 

hiszen miért nem számoljuk össze magunkat? Nos, azért, mert ezt 

itt gyakorlatilag nem lehet. Beke György Boltívek teherbírása 

című könyvében annak idején sváb-magyarokat és sváb svábokat 

vélt megkülönböztetni a környékbeli sváb települések lakói kö-

zött. A probléma az, hogy – legalábbis most és itt Teremen – nem 

lehet tudni konkrétan, kit sorolhat az ember a sváb-magyarok 

közé. (…) Az 1989 decemberi eseményeket követő nagy forra-

dalmi nekibuzdulásban itt is megalakítottuk az RMDSZ-t, én let-

tem az elnök. Akkor harmincan iratkoztak be, de ez csak a szá-

montartott tagok száma, ami a szimpatizánsokat nem foglalta 

magában. A teremi RMDSZ-szervezet kb. másfél év elteltével, 

hogy is mondjam csak, talán így: magától megszűnt. Miért? Eb-
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ben egészen biztosan nagy szerepe volt például annak, hogy ha 

valaki Németországba akar menni, amikor a vízumot intézi, a 

következőkhöz hasonló kérdéseket is feltesznek neki. Svábnak, 

németnek tartja-e magát, mi az anyanyelve, milyen nyelven be-

szélnek odahaza a családban stb. Mivel Németország számukra 

egyfajta Ígéret Földje, az egyébként is rendkívül óvatos sváb em-

ber ilyen körülmények között akármilyen érzelmű is különben, 

biztos, ami biztos alapon jobbnak látja távol tartani magát az 

RMDSZ-től. Meg aztán arról sem szabad megfeledkezni ebben az 

összefüggésben, hogy a Német Demokrata fórum vezetői között 

nagyon kis számban, szinte elenyésző százalékban ugyan, de 

akadnak magyarellenesek is, akik azonban legalábbis megpróbál-

nak hangadókká válni… De tudja mit? A világért se akarok sér-

tődést, ezért inkább maradjunk csak annyiban, hogy ha Teremen 

is vannak úgynevezett sváb-magyarok, ezek bizony félnek, no 

nem annyira az abszolút többségben lévő sváb érzelmű, de csöp-

pet sem magyarellenes sváb-svábok szájától, mint inkább egy-két 

mellveregető nagynémettől, emiatt aztán nem mernek (nem tart-

ják hasznosnak) nyíltan magyarnak lenni – márpedig ez az állás-

pont nem egyeztethető össze az RMDSZ-tagsággal.”  

(Boros Ernő: Miért nincs Mezőteremen RMDSZ? Szatmári Friss 

Újság, 1996. szeptember 3.) 

MEZŐPETRI község számított a „legnémetebbnek” a 

Nagykároly környéki svábok lakta közigazgatási egységek közül 

a második világháború után. Ezen az értendő, hogy a községet 

alkotó két település közül Kisdengelegen az utca nyelve sváb 

volt, de a névadó községközpontban lakók közül is többen tudtak 

svábul, mint máshol. (Elsősorban a települést átszelő Nagyká-

roly–Nagyvárad országúttól távolabb eső részeken.) A kisdenge-

legiek beszéltek ugyan magyarul is, de nem anyanyelvi szinten, 

sokan kifejezetten rosszul, vagy legalább akcentussal. A település 

félreeső helyen található, csak Érdengeleg és Mezőpetri felől le-

het megközelíteni, mindkét irányból mellékúton, így a kisdenge-

legiek a világtól elzártan éltek, a környékbeli sváb testvértelepü-
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lések polgárainál sokkal ritkábban kerültek kapcsolatba a vidék 

magyar ajkú lakóival. 

A következőket 1999. októberében jegyeztem le Kisden-

gelegen. „Fastanz (Bauer) Theresia, 75 éves: Kisdengelegen min-

dig svábul beszéltünk. Az iskolában a németen kívül 1940 előtt 

románul, 1940 után magyarul is tanítottak. Amikor én jártam, a 

németen kívül románul kellett tanulni. Pedig románul egyáltalán 

nem tudtam, a magyart inkább megértettem volna, mert azt, ha a 

családban nem is, az utcán beszéltük néha. Azelőtt svábul, néme-

tül imádkoztunk a templomban, de a háború végén, mivel a né-

metek azt tették, amit tettek, amikor minket elvittek Oroszország-

ba, az idehaza maradtak áttértek a magyarra, és utána már végleg 

úgy maradt, a hazatérésünk óta mi is magyarul imádkozunk.” 

A következőket Mezőpetriben jegyeztem le, 2003-ban. 

„Szatmár megyében néhány éve divat olyan városnapokat, falu-

napokat tartani, amelyek alkalmával különböző közösségi ren-

dezvényekre kerül sor. (…) A nemrég Mezőpetriben megrende-

zett falunapok ’forgatókönyve’ nagymértékben különbözött attól, 

ami más településeken hasonló alkalmakkor történni szokott. En-

nek a magyarázata a Mezőpetriben kialakult sajátos helyzetben 

keresendő. Az 1989-es fordulat előtt és után a Nagykároly kör-

nyéki falvak közül Mezőpetriből vándoroltak ki a legtöbben. 

1986 januárjától 1989 decemberéig összesen 508 itteni lakos tá-

vozott végleg külföldre, elsősorban Németországba, aminek kö-

vetkeztében a község lakossága mindössze négy év alatt több 

mint 2.100-ról 1.600-ra apadt. A községhez tartozó Kisdengele-

gen 1980-ban még 760-an laktak, szinte kivétel nélkül sváb anya-

nyelvű svábok. Feltehetően ez az oka annak, hogy itt már ekkor 

megindult a kivándorlás, akárcsak a szászok és a bánáti svábok 

esetében. 1986 januárja és 1989 decembere között Kisdengelegről 

60-an települtek ki Németországba, aminek eredményeként a 

helyben maradottak száma 432-ről 372-re csökkent. A 2002-es 

népszámlálás alkalmával (az időközben felszámolt árvaházban 

ellátott 124 gyerekekkel együtt) Mezőpetriben 1.356, Kisdenge-

legen 268 lelket írtak össze a számlálóbiztosok. Az 1990 nyarától 
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mostanáig eltelt idő alatt tehát Mezőpetri lakosainak a száma (az 

árvaházi gyerekeket nem számítva) további 250-nel, Kisdengele-

gé (ahol pedig ebben az időszakban máshonnan érkezettek is szép 

számmal letelepedtek) 104-gyel csökkent. Ez a gyakorlatban azt 

jelenti, hogy 2003-ig már a kisdengelegi svábok 70 százaléka 

hagyta el Romániát. Annyi a lakók nélkül maradt ház a faluban, 

hogy van, ahol két lakott között öt áll üresen. A lakatlan házak 

egy részébe a Szatmárnémeti Caritas szervezet az 1990-es évek-

ben római katolikus csángó családokat telepített. Egy részük 

nyelvében már teljesen elrománosodott, a gyermekeik számára is 

a román nyelvű oktatást kérték. Legutóbb a helyi iskola épületébe 

csak 17 gyerek járt, akik románul tanultak, de ősztől itt megszű-

nik az oktatás, a kisdengelegi gyerekek Mezőpetribe ingáznak 

majd, kisbusszal. A községből újabban kitelepültek többsége is 

Németországban él. A menet közben (részben már Németország-

ban született) gyerekeket is ide számítva jelenleg kb. 1.000, vagy-

is majdnem annyi Mezőpetri községből származó sváb gyökerű 

ember él Németországban, mint idehaza. Ez az a körülmény, ami 

miatt a mezőpetri falunapok nagymértékben különböznek a más 

települések hasonló rendezvényeitől. Bár (ha nem is annyit, mint 

máshol) itt is szerveztek kulturális műsorokat, különböző szóra-

koztató- és sportvetélkedőket (bográcsos főző verseny, labdarúgó 

mérkőzések, szabadtéri bál, diszkó), ezek inkább csak keretül 

szolgáltak a lényeghez. Vagyis ahhoz, hogy a Németországban 

élőkből az esemény alkalmából hazalátogatott mintegy 300 me-

zőpetri és 200 kisdengelegi újra találkozhasson, illetve különböző 

vidám közösségi rendezvények résztvevőjeként, sült kolbász, 

korsó sör mellett kellemes körülmények között elbeszélgethessen 

az idehaza élőkkel, no meg főleg – a többi odakint élővel. Ugyan-

is a kitelepültek Németország különböző, egymástól gyakran tá-

vol eső településein (München, Mannheim, Weingarten, Ravens-

burg stb.) laknak, és sokan közülük csak idehaza, mégpedig az 

évente megrendezésre kerülő falunapok alkalmával látják viszont 

egymást. Éppen ez az egyik oka annak, hogy a külföldön élő me-
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zőpetriek közül sokan eleve úgy időzítenek, hogy az itteni falu-

napokra látogassanak haza.”  

(Boros Ernő: A Mezőpetri Napok lényege: az újratalálkozás. 

SZFU, 2003. augusztus 11.) 

Az 1990-ben Mezőfényen, Csanáloson és Kaplonyban ta-

pasztaltak tanulsága: 1989 előtt olyan mértékű kitelepülés vette 

kezdetét, hogy amennyiben a Ceauşescu-rendszer bukása évekkel 

később következik be, ezek a falvak nagy valószínűséggel a haj-

danában szászok, illetve bánáti svábok által lakottak sorsára jut-

nak. (Értsd: elsvábtalanodnak.) Azt nem tudhatjuk, hogy a mező-

fényiek, csanálosiak és kaplonyiak közül mennyien települtek 

volna Németországba, és mennyien Magyarországra. Ugyanakkor 

e három település lakosainak a többsége az 1989 decemberi ese-

mények hatására szeretett volna a szülőföldjén maradni, de csak 

abban az esetben, ha valóban demokratikus, számukra is kedvező 

változásokat tapasztalnak, például ha az országban megszűnik a 

nem-románok etnikai alapon történő hátrányos megkülönbözteté-

se. Mivel ebben hittek is, meg nem is, egyelőre „várakozó állás-

pontra” helyezkedtek.  

Elsősorban annak alapján, hogy erről a településről 1989 

után hat év alatt több mint háromszor annyian távoztak külföldre, 

mint Ceauşescu lepuffantása előtt, az 1996-ban Mezőteremen 

tapasztaltak tanulsága: a rendszerváltozást követő hazai fejlemé-

nyek (Marosvásárhely véres márciusa, bányászjárások, a naciona-

lista állampolitika továbbéltetése stb.) hatására a kezdeti lelkese-

dés itt (is) hamar alábbhagyott. Egyre kevesebben hittek a gyöke-

res változásokban, abban, hogy Romániában belátható időn belül 

normalizálódik a helyzet. Bár a magyar ajkú svábok által lakott 

falvak többségében az RMDSZ-szervezet menet közben nem 

szűnt meg, a „magyarérzelműség” eltitkolásának Kosma Károly 

által Teremre vonatkoztatva felvázolt jelensége máshol is megfi-

gyelhető volt, még ha kevésbé hangsúlyosan is…       

Az 1989. decemberi események által teremtett helyzet a 

mezőpetrieket és a kisdengelegieket is elgondolkoztatta ugyan, 

azonban innen addigra már olyan sokan települtek ki Németor-
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szágba, hogy a folyamatot legfeljebb csak a hazai állapotok na-

gyon gyors és nagyon nagy mértékű feljavulása állíthatta volna 

le. Ami azonban nem következett be, így aztán például Kisdenge-

leg után időközben (diákhiány miatt) már Mezőpetriben is meg-

szűnt az iskola…  

 

Ha a deportáláshoz nem kellett, a vízumhoz miért 

kell német nyelvtudás? 

 

Néhány évvel a rendszerváltás után a román lapokban egyre több 

olyan „híradás” jelent meg, amely rendszerint annak közlésével 

kezdődött, hogy a mioritikus hazából kevesebben települnek Né-

metországba, mint évekkel korábban, és azzal a büszkén hangoz-

tatott következtetéssel folytatódott, hogy a hazai németek kiván-

dorlási kedve azért csökkenhetett le, mert immár jobban/jól érzik 

magukat Romániában.  

Valóban volt egy időszak, amikor a kitelepülési folyamat 

lelassult. De vajon miért? 

A vízum az azt kibocsátó ország területére való beutazási 

engedély, amely megszabott időre szóló ott-tartózkodásra vagy 

átutazásra jogosít fel. Típusai közül a tranzitvízum csak egy má-

sik országba történő átutazás idejére biztosít tartózkodást. A rövid 

idejű tartózkodásra jogosító vízum turisztikai, rokonlátogatási, 

orvosi ellátási, esetleg üzleti célból történő belépést és rövid idejű 

(jellemzően néhány hónap) tartózkodást tesz lehetővé az adott 

országban. A hosszú idejű tartózkodásra jogosító vízum akár 

évekre is legális tartózkodást biztosít. A bevándorló (letelepedési) 

vízum állandó tartózkodásra és szabad munkavállalásra jogosít. 

Egyes országok, általában kétoldalú egyezmények alapján, nem 

kívánják meg egymás állampolgáraitól a vízum szükségességét. 

A vízumot kibocsátó ország különböző feltételeket szabhat.  
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Íme, 1995-ben az útlevélen kívül mi mindent kellett még a 

román állampolgároknak beszerezniük ahhoz, hogy németországi 

beutazási vízumot kaphassanak. Kérvény; betegbiztosítási igazol-

vány; a munkahelyi, iskolai vagy nyugdíjbiztosítás meglétét iga-

zoló irat; munkaviszonyban álló személy esetében igazolás arról, 

hogy az illető szabadságon van, háztartásbeli esetében közjegyzői 

igazolás; közjegyző által hitelesített meghívó, amelyben egy né-

met állampolgárságú vagy hosszúlejáratú németországi tartózko-

dási engedéllyel rendelkező személy vállalja, hogy amennyiben 

erre szükség mutatkozna, fedezi a meghívott utazási, illetve ellá-

tási költségeit egész németországi tartózkodási idejére; bizonylat 

arról, hogy a meghívó személy rendelkezik az ehhez szükséges 

anyagiakkal, illetve lakóterülettel. Ugyanekkor a (más országo-

kon való átjutás érdekében szükséges) tranzitvízum megszerzése 

érdekében a román állampolgároknak a következőkre volt szük-

ségük: a célország vízuma az útlevélben, vonattal vagy repülő-

géppel történő utazás esetén oda-vissza jegy, személygépkocsival 

való utazás esetén zöldkártya, munkahelyi igazolás.  

A román állampolgárok esetében Németország miért ho-

zott ennyi megszorítást – miközben a többi kelet-európai ország 

állampolgáraival szemben nem alkalmazott vízumkötelezettsé-

get?  

A következőket András Imre RMDSZ-es parlamenti kép-

viselő, a képviselőház emberjogi, vallási és kisebbségi bizottsá-

gának akkori alelnöke mesélte, ugyancsak 1995-ben: „Németor-

szág romániai nagykövete 1994 októberében kérte, hogy szemé-

lyesen is részt vehessen a képviselőház emberjogi, vallási és ki-

sebbségi szakbizottságának a soros ülésén. Ezen aztán szóvá tette, 

hogy azért mégiscsak jobb lenne, ha a nemzetiségi diákok nem-

csak a románok történelmét tanulnák, és nemcsak románul. A 

válasz kb. így hangzott: Romániában azért kell mindenkinek a 

románok történelmét és románul tanulni, mert Hargita meg Ko-

vászna megyében a magyarok még így, ezzel együtt is folyton 

sanyargatják, gyilkolják a románokat. Egyébként is, ahelyett, 

hogy ilyen álproblémákkal bíbelődne, Németország miért nem 
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foglalkozik inkább azzal a valódi problémával, hogy megszüntes-

se azt az anakronisztikus gyakorlatot, amely szerint a Romániából 

Németországba utazni akarókat a szabad utazáshoz való elemi 

emberi jog sárba tiprásával (a vízumkényszer ürügyén) addig 

járatják, amíg ezeknek az élettől is elmegy a kedvük, nem csupán 

a Németországba utazástól… A német nagykövet a következők-

kel vágott vissza. Egyrészt a maga részéről nem hiszi, hogy való-

ban a Hargita és Kovászna megyei románok védelmét szolgálja 

az, ha a nemzetiségi gyerekek csak a románok történelmét és ro-

mánul tanulják az iskolában. Másrészt statisztikai adatokat sorolt 

fel arról, hogy hány román állampolgár tartózkodik illegálisan 

Németországban, különböző bűncselekmények miatt hányan 

vannak közülük letartóztatásban, továbbá, hogy a hattyúevéstől 

az itt a piros, hol a piros pénzkicsalós ’játékig’ mi minden olyas-

mit követtek el, az oda látogató román állampolgárok, ami Né-

metországban rajtuk kívül senki másnak nem jutott volna az 

eszébe. Rögtönzött kiselőadását a következőképpen zárta: reméli, 

az urak ezek után meg fogják érteni, hogy amíg a román állam-

polgárok így viselkednek Németországban, nem szüntethető meg 

a vízumkényszer velük szemben… Erről a kis közjátékról nem 

készült jegyzőkönyv, és az egyébként minden ’nemzeti’ témára 

odafigyelő román sajtóban sem lehetett olvasni…  

(Boros Ernő: A német példa. Szatmári Friss Újság, 1995. június 

15.)       

Tehát azzal a lehetőséggel élve, hogy „a vízumot kibocsá-

tó ország különböző feltételeket szabhat”, Németország akkori-

ban a román állampolgárok számára különösen szigorú feltéte-

lekhez kötötte a területére való beutazási engedély megadását. 

Ugyanakkor a német etnikumú román állampolgárok számára 

igyekeztek megkönnyíteni a vízumhoz jutást.  

Jörn Rosenberg, Németország temesvári főkonzulja 1997 

augusztusában Szatmár megyében járva egyebek között a követ-

kezőket nyilatkozta. Egy Genscher külügyminiszter és a román 

hatóságok által aláírt egyezmény értelmében a német nemzetisé-

gű vagy származású román állampolgárok Németországba való 
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vízumigénylés esetén bizonyos kedvezményeket élveznek. Ese-

tükben a konzuli szolgáltatás ingyenes, meghívólevéllel sem kell 

rendelkezniük, és nem kell személyesen elmenjenek a konzulá-

tusra, irataikat a Német Demokrata Fórum viheti-hozhatja. Ki 

minősül németnek, illetve német származásúnak? Ennek eldönté-

sekor a legfontosabb kritérium a német nyelv ismerete. Számít 

továbbá a származási bizonylat (családfa). Amennyiben valaki 

tud németül, német iskolába járt, vagy bizonyítani tudja, hogy 

nem szakadt el a németségtől, német kultúrában nevelkedett, ele-

gendő, ha negyedrészben német származású. Bizonyítékként pél-

dául a Szovjetunióba való deportálást igazoló okmányt, vagy azt 

is figyelembe veszik, ha a katonakönyvébe valaki németnek van 

beírva. Azt is beszámíthatják, ha a Német Demokrata Fórum bi-

zonylatot állít ki arról, hogy az illető valóban német érzelmű. 

Ugyanakkor aki származására való hivatkozással kéri a vízumot, 

annak kötelező módon ismernie kell a német nyelvet. A végső 

döntés meghozása természetesen a konzulátus hatáskörébe tarto-

zik. A konzul elmondta: a román állampolgárokkal szembeni 

megszorításokra azért van szükség, mert a statisztikák szerint 

Németországban romániai a legtöbb illegális határátlépő, a leg-

több bűnelkövető, illetve szabálysértő.  

(Boros Ernő: A temesvári német főkonzul a német vízumról. 

Szatmári Friss Újság, 1997. augusztus 18.) 

Németország tehát a vízumot akaró romániai németek 

számára „bizonyos kedvezményeket” nyújtott. Csakhogy ezeket 

szintén feltételekhez kötötte. Ami a magyar ajkú szatmári svábok 

esetében nem kis bonyodalmat okozott, mint arról annak idején a 

megyei lapban beszámoltam: 

„Elárulok én magának valamit, de csak névtelenül, mert két fiam 

él Németországban – mondja a sovány, csontos arcú férfi. – Bár 

az anyanyelvem magyar, én sváb vagyok, minden ősöm az volt, 

soha nem is tagadtam. Ha tehetem, eljárok a sváb találkozókra is, 

és figyelem, hogy mi történik. Ott voltam például két évvel ez-

előtt, 1994-ben Nagykárolyban, amikor a Fórum tiszteletbeli el-

nöke, Furhmann Wendelin német nyelven azt mondta, hogy a 
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svábok itt Erdélyben kettős elnyomás alatt élnek, amit úgy kell 

érteni, hogy a magyarok is elnyomnak bennünket. De ott voltam 

idén Mezőfényen is, amikor ugyanaz a Fuhrmann Wendelin egy-

két mondat erejéig megszólalt magyar nyelven is, és akkor meg 

azt mondta, hogy mi, svábok itt Erdélyben (idézem) ’a magya-

rokkal közös sorsot szenvedünk’. Megtartom magamnak, hogy 

mit gondolok erről… Szóval, mivel sváb vagyok, nagyon odafi-

gyelek arra, ami az itteni svábsággal történik, de akármit is me-

sélnek az ottani nagy jólétről, Németországba még látogatóba se 

kívánkozok – legalábbis egy ideje. Mert én a saját bőrömön ta-

pasztaltam, miként fest a gyakorlatban a német kormány irántunk, 

svábok iránt tanúsított nagy gondoskodása. Egyike vagyok azok-

nak, akiket 1945-ben Oroszországba deportáltak, mégpedig 

csakis azért, mert svábok, németek voltunk, vagyunk. Öt évet 

húztam le a ’szovjet paradicsomban’, nem fogok hozzá elmonda-

ni, milyen körülmények között, mert abból rémregényt írhatna. 

Mások, akik ugyanott voltak, ahol én, kapnak kártérítést, nyugdí-

jat Németországból, én nem kapok. Bár jómagam másként hi-

szem, tegyük fel mégis, hogy ez rendben van, mert az én élhetet-

lenségem, illetve a mások élelmessége miatt van így. Keserű 

gombóc, de már lenyeltem, még ha megemészteni nem is fogom 

soha. Hanem azt a gombócot már lenyelni se tudom, hogy most, 

ha ki akarnék látogatni Németországba, előbb fel kellene utazzak 

a konzulátusra, azért, hogy levizsgáztassanak, tudok-e németül? 

Hát azt a mindjárt megmondom, hogy micsodáját neki! Bezzeg 

annak idején, amikor elvittek öt évre Oroszországba, senki nem 

vizsgáztatott le, hogy tudok-e ezen a nyelven, azt mondták, sváb 

vagy, német vagy, állj be a sorba! Ha akkor nem vizsgálták a né-

mettudásomat, amikor mint németet vittek el bennünket azért, 

hogy (amint ők mondták) ledolgozzuk azt a kárt, amit Hitler oko-

zott az oroszoknak, ugyan bizony most miért vizsgálják? Amiatt 

volt részem az ötévi oroszországi pokoljárásban, mert német va-

gyok, de a német államnak ennyi nem elég, ha csak nem beszélek 

is németül, nekik most mégsem vagyok eléggé német? Látja, 

ezért nem kívánkozok én egy ideje még látogatóba se Németor-
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szágba, és részben ugyanezért van meg a véleményem a sváb 

találkozókról, meg egyáltalán erről az egész mostanában divatba 

jött nagy németfórumosdiból!”  

(Boros Ernő: A deportáláshoz nem kellett, a vízumhoz viszont kell 

a német nyelvtudás… Szatmári Friss Újság, 1996. augusztus 20.) 

      Az, hogy ha a deportáláshoz nem kellett, a vízumhoz mi-

ért kell a német nyelvtudás, akkoriban sok más szatmári deportált 

egyik legfőbb szívfájdalma, panasza volt. Két évvel később, ami-

kor egy, az 1945 januárjában megyénkből a volt Szovjetunióba 

kényszermunkára hurcolt személyek számára rendezett találko-

zón a nagykárolyi Akkerman István ezt a problémát Johann Fors-

tenheizler tanár úrnak felvetette, a Német Demokrata Fórum ak-

kori Szatmár megyei elnöke (aki akkoriban a megyénkbeli vízu-

mot igénylőket német nyelvből „levizsgáztatta”) a következőket 

válaszolta: 

„– A Német Demokrata Fórum tagjai számára az egyedüli 

könnyebbség, hogy nem kell személyesen elmenjenek vízumért a 

hazai német konzulátusra, mi szerezzük be helyettük a vízumot. 

De mindjárt hozzá kell tennem: csak azok esetében, akik tudnak 

németül! A német nyelvtudás megkövetelése azonban annak elle-

nére sem rajtunk múlik, hogy történetesen éppen én vagyok az a 

személy, akire a Fórum részéről a nyelvtudás ellenőrzésének a 

feladata hárul. A Németországba kívánkozók számára ugyanis a 

németországiak szabták feltételül a német nyelvtudást, nekem 

ezen nem áll módomban változtatni. Akadnak, akik elvárnák tő-

lem, hogy ezt a rám bízott feladatot ne végezzem lelkiismerete-

sen, magyarán szólva olyanokat is nyilvánítsak németül tudók-

nak, akik valójában nem beszélik a nyelvet. – Elvégre kinek árta-

na ezzel a kis csalással? – kérdezgetik tőlem az illetők. Szeret-

ném, ha az érintettek elhinnék nekem, hogy, Németországról lé-

vén szó, ez nem lenne megoldás a problémára, ott a hasonló dol-

gok felett nem hunynak szemet, ezért az ilyesmivel ahelyett, hogy 

segítenék, inkább még rontanék is a helyzeten. Ugyanakkor az 

alkalommal élve elmondom: a magam részéről messzemenőn 

megértem az Akkerman úrhoz hasonló helyzetben lévők pana-
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szát. Csakhogy üllő és kalapács között vagyok. Szebenben egy 

alkalommal két álló órán át magyaráztam a főkonzulnak, mi ná-

lunk a helyzet. Meghallgatott, és végül ezt mondta: – Minket tör-

vények kötnek, a nyelvtudástól nem tekinthetünk el! Egyébként 

több esetben megtettük már, hogy a konzulátusra felküldött papír-

ra ezt írtuk: ’A kérvényező nem beszél ugyan németül, de német.’ 

Mindannyiszor hiábavaló próbálkozásnak bizonyult...”  

(Boros Ernő: Németországi vízum és német nyelvtudás. SZFU, 

1999. november 9.) 

Nemcsak a volt deportáltak elégedetlenkedtek azzal, amit 

az a Németország kínált a számukra, amelyre akkoriban valósá-

gos Ígéret Földjeként tekintettek. Olvasói levél 1991-ből: 

„Alulírott erdődi születésű vagyok, és édesapám azok kö-

zött volt, akiket 1945 januárjában onnan Oroszországba hurcol-

tak. (…) Előbb 1997-ben, majd 1998-ban is kértem vízumot a 

nagyszebeni, illetve a temesvári német konzulátustól, de mindkét 

esetben elutasítottak. Pedig azt a testvérünket szerettem volna 

meglátogatni, akinek négyünk közül (ennyien vagyunk testvérek) 

egyedül sikerült nagy nehezen német állampolgárságot szereznie. 

Egyvalami sehogyan sem fér a fejembe. Miként lehetséges az, 

hogy egy sváb apa és egy sváb anya 4 gyermeke közül egyet el-

ismernek németnek, hármat pedig nem? Márpedig a mi esetünk-

ben ez történt, vagyis egészen pontosan az, hogy amikor 1991-ben 

mi hárman is ki akartunk vándorolni, a kölni urak azt válaszolták a 

kérvényünkre, hogy nem lehet, mert nem vagyunk svábok.”  

(Szolomayer Gyula, Szatmárnémeti: A testvérünk német, mi nem?) 

A következő cikket 1999 nyarán közöltem a megyei lapban: 

„– A nővérem 1957-ben született, ’90-ben Németországba 

települt, ahol igen rövid idő elteltével az állampolgárságot is 

megkapta – mondja Scheuerli József, a Nagykárolyi Victoria, 

illetve a Szatmári Olimpia hajdani kiváló labdarúgója. – A rákö-

vetkező évben én is Németországba szerettem volna települni, 

családostól. A nővérem – akkor már német állampolgárként – 

Németországban adta be a kérelmünket. Elutasították. Mégpedig 

a következő indoklással: a szüleim 1941-ben magyarnak vallották 
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magukat, én pedig, aki 1965-ben születtem, nem részesültem né-

met nevelésben. A nővéremnek, aki simán állampolgárságot ka-

pott, ugyanazok a szülei, mint nekem, és éppen olyan nevelésben 

részesült, mint én… Nagyapám és nagyanyám Oroszországban, 

deportáltakként tanultak meg magyarul, szüleim hogyan vallhat-

ták magukat magyarnak 1941-ben, amikor anyám 6, apám 8 éves 

volt? Idén már csak látogatóba akartunk kimenni Németországba 

a nővéremékhez, de ezt a kérelmünket is elutasították. Indoklás: 

az idegenekre vonatkozó 66-os német törvény szerint csak turis-

tákként mehetünk Németországba, a németeknek járó kedvez-

mény nem illet meg bennünket. Pedig vezetőségi tagja vagyok a 

teremi Német Demokrata Fórumnak, közben bizonyítottam, hogy 

engem nem lehet eladni németül, a két fiam pedig német tagoza-

ton jár iskolába, és kifejezetten jól beszélik a nyelvet. Ki érti ezt? 

Alulírott – igaz nem hivatalosan – akkoriban azt hallot-

tam, hogy Németországban változott a befogadással kapcsolatos 

korábbi álláspont. Az ilyen természetű kérések elbírálói már jó 

ideje azt az új alapelvet tartották szem előtt, hogy a Németország 

határain kívül élő németek lehetőleg maradjanak ott, ahol vannak. 

Az anyaország, ahelyett, hogy befogadná őket, inkább a szülőha-

zájukban való boldogulásukhoz nyújt segítséget…”  

(Boros Ernő: Maradnak, másként nem tehetnek.  Szatmári Friss 

Újság, 1999. augusztus 2.) 

Szóval azokból a bukaresti statisztikákból, amelyek sze-

rint, ha a ’89-es fordulat után nem is állt le egészen a kivándorlás, 

mindenesetre Romániából immár sokkal kevesebben települnek 

külföldre, mint 1989 decembere előtt, annak idején nem az kö-

vetkezett, hogy a hazai németek kivándorlási kedve csökkent. 

Hanem az, hogy Németország befogadási hajlandósága „csappant 

meg”. Magyarán szólva, sok hazai sváb akkoriban azért maradt, 

mert nem mehetett…  

Ám – amint az alábbi cikk is jól szemlélteti – a statisztikai 

adatokból levonható következtetésekkel egyébként is óvatosan 

kell bánni.  
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„Aki Románia más részéről vagy külföldről érkező, a he-

lyi viszonyokat nem ismerő idegen ezekben a napokban, hetek-

ben Nagykárolyban körülnéz, a városban látható rengeteg német 

rendszámú személygépkocsi láttán könnyen arra a következtetés-

re juthat, hogy Romániának ezen a részén aztán igazán nagy az 

idegenforgalom. Mi, akik itt élünk, jól tudjuk, hogy a valóságban 

nem idegenforgalomról van szó, hiszen a kérdéses német rend-

számú személygépkocsik tulajdonosai – igen kevés kivétellel – 

korántsem idegenek ezen a vidéken. Ebben a városban, vagy a 

környékbeli települések valamelyikén születtek, innen települtek 

ki Németországba, tehát nem világot látni jönnek ide, hanem 

gyakorlatilag hazalátogatnak. Mi tudjuk ezt, esetenként az idelá-

togató idegenek is megtudhatják tőlünk, a statisztikák azonban 

nem vesznek tudomást ilyesmiről, ha a vidék szülöttei hazaláto-

gatnak, a statisztikai kimutatások szerint az idegenforgalom nő.”  

(Boros Ernő: Statisztika és valóság. Szatmári Friss Újság, 1996. 

augusztus 20.)   
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Van még visszaút? 

 

Egyik ismerősömtől olyasmit hallottam, ami nagyon meg-

lepett. Utánajártam a dolognak, a továbbiakat a megyei lapban 

közölt cikkből idézem.  

„Stefan Pffeifer öt évig Németországban élt, ahol az ál-

lampolgárságot is megkapta (jelenleg kettős állampolgár), mégis 

hazajött. Mielőtt személyesen találkoztunk, szülőfalujában, Me-

zőpetriben, többen is azt mondták róla, rendes, jóravaló ember, de 

van egy kis ’stikája’. Beszélgetésünk során azonban ilyesminek 

nyomát sem sikerült megfigyelnem, ezért hajlamos vagyok ezt 

annak betudni, hogy Petriben a közvélemény minden egyébtől 

függetlenül már eleve ’stikásnak’ könyveli el az olyan embert, aki 

a német állampolgárság birtokában hazajön Romániába. 

– Nekem már Szatmár is messze van, pedig hosszú évekig 

ott laktam családostól, hát nem vágytam én Petriből sehova – 

mondja Pffeifer úr. – ’87-ben az egyik fiúnknak egészségügyi 

okok miatt Németországba kellett utaznia, vele ment a feleségem, 

mind a ketten elfelejtettek visszajönni. Az idehaza maradt négy 

fiúnknak úgyse lett volna maradása, mert akkoriban itt minden 

fiatalnak csak a kimenés járt az eszében, ha nem hivatalosan 

mennek ki, szöktek volna, hát beadtam én is a papírokat velük 

együtt. Két héttel a revolúció előtt hagytuk el Romániát, ha addig 

késlekedtünk volna, én egészen biztosan idehaza maradok. A 

németországi szekus, aki azt vizsgálta, megkaphatom-e az állam-

polgárságot, ezt kérdezte tőlem: maga nem tud se németül, se 

románul, csak magyarul, a gyermekeit is magyar iskolába íratta, 

miért? Az igazat mondtam, azt, hogy azért, mert Szatmáron a 

Kölcsey a legerősebb líceum, abból egész osztályok jutnak be az 

egyetemekre. Idehaza utoljára esztergályos voltam, de ott az a 

nyolchónapos munkahelyi képzés, ami nekem van, nem elég, 

náluk négy évig tanulják ezt a szakmát, utána az esztergáláson 
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kívül tudni kell fúrni, marni, köszörülni meg gyalulni is. Azt 

ajánlották, ha esztergályos akarok maradni, képezzem tovább 

magam. Én erre nem vállalkoztam, elég volt nekem, hogy idehaza 

előbb az Ardealulban szövőmesterként, majd a Technometálban 

esztergályosként is eljutottam a hatos kategóriáig, több mint öt-

venéves fejjel nem akartam mindent elölről kezdeni. Inkább el-

mentem egy bútorgyárba szakképzetlen munkásnak, 2.000–2.200 

márkát kerestem havonta. Idehaza, ha túlórázásra volt szükség, 

kiadták parancsba, hogy menni kell. Ott megkérdezték, akarsz-e 

szombaton is bejönni dolgozni, persze külön fizetségért. Mások 

azt mondták, nem akarnak, de semmi kellemetlenségük nem 

származott belőle. Én sohase mondtam nemet, többször 16 órát 

dolgoztam, már a főnököm is megsokallta. Egyszer mondta is: 

’Pffeifer, ez így nem mehet tovább, a végén még engem bezárnak 

a te szorgalmad miatt.’ A munka úri volt, ott nyolc órán át se vé-

geztem olyan erőkifejtést, mint idehaza két óra alatt, nagyon szé-

pen beszéltek az emberrel, nyoma se volt olyan kiabálásnak, cir-

kuszolásnak, mint a szatmári gyárakban. Elégedettek is voltak 

velem a munkahelyemen, hát el lehettem volna én ott nyugdíjig. 

Két dolog miatt jöttem haza. Mert hiába van olyan előre Német-

ország, hogy ha száz évre megállna, Románia akkor se érné utol, 

hiába volt körülöttem minden szép és jó – én mégis idegennek 

éreztem magam. A másik dolog, amiért nem volt ott maradásom, 

a ház meg a föld, amit idehaza hagytam. Nagyapám ezekért halt 

meg a Duna-csatornánál, ahova azért hurcolták el, mert nagygaz-

da volt. Németországban azt hallottam, ha öt éven belül hazajö-

vök, visszakaphatom a házamat, a nagyapám földjével együtt. 

Hát én 1995 decemberében hazasiettem, nehogy kifussak a határ-

időből. (…) Most a társulásnak dolgozom Petriben, havi százva-

lahányezer lejért, hallom is a munkatársaimtól eleget: ’– Bolond 

vagy te, Pffeifer, hogy otthagytad a kétezer márkát fizető, könnyű 

úri munkát, és hazajöttél a mocsokba, ötven márkáért kínlódni. 

Ha ott maradsz, egy évi keresetedből különb házat vásárolhattál 

volna magadnak itt Petriben annál, amelyhez annyira ragasz-

kodsz.’ Én erre azt mondhatom, hogy így csak olyan gondolkoz-
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hat, aki nem dolgozott meg a házáért, akinek mindegy, milyen 

házban lakik. Én megdolgoztam az enyémért. Az ötvenes évek-

ben ugyanezt a házat egyszer már a nagyapámtól is elállamosítot-

ták, úgy vásároltam vissza a hatvanas évek végén. Hát, tessék 

mondani, hányszor akarnák még visszavásároltatni velem azt, 

ami igazság szerint anélkül is engem illet?”  

(Boros Ernő: Hazatelepült Németországból. Szatmári Friss Újság, 

1997. február 7.) 

Körülbelül akkoriban, amikor Pffeifer úr visszatelepülése 

Németországból óriási szenzációnak számított a vidéken, Nagy-

károly környékén egy másik hírre is sokan felkapták a fejüket. 

Azok a Németországba emigrált szászok és svábok, akik vissza-

térnek (repatriálnak) Romániába, visszakapják házaikat és földje-

iket – jelentették be (egyelőre csak félhivatalosan) Bukarestben. 

A következő interjút ennek kapcsán közöltem a megyei lapban. 

„– Mint ismeretes, a fordulat előtt sok száz szatmári sváb 

települt Németországba, annak idején ezek nagy részének minden 

ingatlanát elvették, a Bukarestben nemrég bejelentetett intézkedés 

tehát a mi vidékünkön sokakat érinthet – már amennyiben a kite-

lepültek legalább egy része valóban hazatér. De vajon tényleg 

lesznek-e hazatérők? És ha igen, kevesen vagy sokan?  

A kérdésre Johann Müller, a nagykárolyi Német Demok-

rata Fórum elnöke a következőket válaszolta: 

– Az én egyéni véleményem szerint, amennyiben tényleg 

hoznak ilyen törvényt (mert egyelőre még csak ígérték), igenis 

lesznek repatriálók, mégpedig nem is kevesen. A következők 

miatt: 

1.) Sokan gazdasági meggondolásból mentek ki annak 

idején, vagyis azt tudva, hogy odakint többet kereshetnek, jobban 

élhetnek. A nyolc-tíz éve kint lévők zömének valamilyen formá-

ban van már annyija, amennyit ha pénzzé tesz, lesz mondjuk 

százezer márkája. Ezzel Németországban nem sokra megy. De 

gondoljunk csak bele, milyen perspektívák nyílnak meg itt Ro-

mániában az előtt, aki ennyi készpénzzel a zsebben hazajön. Pél-

dául a földhöz, amennyit visszakap, még hány hektárnyit vásárol-
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hat magának ebből a tőkéből? Ilyen összefüggésben aztán felme-

rül a kérdés, hol élhet jobban, illetve hol érezheti magát jobban 

egy földink, Németországban egyszerű munkásként, illetve keve-

sebb barát, ismerős között, vagy idehaza nagygazdaként a szülő-

falujában, szülővárosában? De a kérdés akár a következőképpen 

is feltehető: vajon nem érdemes-e azt a nyolc-tíz év alatt megta-

karított százezer márkát odakint betenni a bankba, aztán hazajön-

ni, birtokba venni a visszakapott házat, és éldegélni a kint bizton-

ságban elhelyezett tőke kamatából? (Ennyi pénzből ott nem lehet 

megélni, itt igen.)  

2.) Nagyon sok olyan barátom, ismerősöm van Németor-

szágban, akikkel a mai napig is tartom a kapcsolatot, így tudom: 

legtöbbjüket így is foglalkoztatja a visszatelepülés gondolata, 

vagy legalább gondolatban többet vannak idehaza, mint odakint. 

Szerintem ezeknek pontosan valamilyen, a ház- illetve a földvisz-

szaadáshoz hasonló ösztönzés (de akár ürügynek is nevezhetném) 

kell ahhoz, hogy a valóságban is megtegyék azt a lépést, amire 

kitelepülésük óta egyfolytában vágynak. Persze ezt inkább a har-

minc, negyven év felettiekre értem, a fiatalokkal más a helyzet.  

3.) Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a nagy kitelepü-

lési hullám idején, vagyis a Ceauşescu-rendszer utolsó éveiben 

egyrészt idehaza több szempontból is sokkal elviselhetetlenebb 

volt a helyzet, mint jelenleg. Másrészt akkoriban Németország-

ban tárt karokkal várták, a hivatalos szervek majdhogynem tenye-

rükön hordozták a kitelepülőket, ami mostanára szintén gyökere-

sen megváltozott. (Németországban is csökkent az életszínvonal, 

nagyobb a bevándoroltakat anélkül is fokozottabb mértékben 

érintő munkanélküliség, a lakosok mostanában még kevésbé né-

zik jó szemmel a betelepülteket stb.)   

4.) Nem elhanyagolható körülmény az sem, hogy (részben 

mivel Németországban romlott a gazdasági helyzet), a német 

állam, múltbéli álláspontjával szöges ellentétben, jelenleg kívána-

tosnak tartja, illetve különböző intézkedésekkel ösztönözni is 

igyekszik a hazatelepülést.” (Boros Ernő: Hazajönnek-e a kitele-

pült svábok? Szatmári Friss Újság, 1997. március 27.)  
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Erre a cikkre a szerkesztőség egyebek között a következő-

ket is tartalmazó visszhang-levelet kapott Németországból: „(…) 

a gyermekeink itt nőnek fel, ők csak ezt a társadalmi formát isme-

rik és szeretik, anyanyelvi szinten beszélik a németet, és több 

minden megadatott nekik, ami otthon csak álom maradt volna.” 

Ez lényegében egybevág Johann Müllernek azzal a megállapítá-

sával, hogy a hazatelepülésre inkább a harminc, negyven év felet-

tiek vágynak, „a fiatalokkal más a helyzet.” Ezt igazolja több 

akkori, a megyei lapban megjelent cikkem is.  

„Paféri Anikó 1996-ban, amikor a szatmárnémeti Mihai 

Eminescu Líceumban érettségizett, még csupán néhány német 

szót tudott. Jelenleg a hamburgi orvostudományi egyetem másod-

éves hallgatója, és ha német ajkúakkal beszél, németül is gondol-

kozik. Azt, hogy miként esett ez meg vele mindössze három év 

alatt, a következőképpen mesélte el:  

– Mezőteremen születtem, a szüleim már évekkel koráb-

ban repatriálási kérvényt nyújtottak be, 1996-ban, amikor kevés-

sel az én érettségim után kitelepültünk Németországba, azonnal 

meg is kaptuk a német személyazonosságit és útlevelet. Az akkor 

érvényben lévő törvények szerint Németországban az érettségi-

met tíz osztálynak ismerték el. Megtudtam, hogy egy szervezet 

olyan oktatási formát tart fenn, amelybe, ha az Oroszországból 

érkezettek 4, a Lengyelországból, illetve a Romániából érkezettek 

pedig 2 szemesztert járnak, érvényes érettségi diplomához juthat-

nak. Csakhogy ott német nyelvtudást is követeltek, amivel én 

akkor még – mivel odahaza a családban magyarul beszéltünk, az 

iskolában pedig idegen nyelvként angolt és franciát tanultam – 

nem rendelkeztem, ráadásul a beiratkozás is csak nyolc hónap 

múlva lett volna esedékes. Ezért ’normál’ tizenegyedikbe iratkoz-

tam be – újra... Itt minden energiámmal a nyelvtanulásra koncent-

rálhattam, hiszen a tananyag már ismerős volt a számomra. '97 

júliusában befejeztem a tizenegyediket, augusztusban beiratkoz-

tam forstudiumra, vagyis a már említett, az érettségi diploma el-

ismertetését lehetővé tevő iskolába. De csak decemberig jártam 

oda, mert időközben új törvény jelent meg, amelynek értelmében 
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a Romániában 1994 után elméleti líceumot végzettek érettségi 

diplomáját immár elismerik Németországban. Ezzel előnyös 

helyzetbe kerültem, hiszen Németországban egyetemre nem fel-

vételi, hanem a líceumban elért média alapján vesznek fel, nekem 

pedig idehaza 9,56 volt a médiám, illetve 9,33-mal érettségiztem. 

Ezeket (nem tudom hogyan) 1,3-as osztályzatnak számították át. 

(Németországban az 1-es a legjobb, az 5-ös a leggyengébb ér-

demjegy.) Ezzel a médiával csak be kellett iratkoznom az orvosi-

ra, pontosabban ahhoz, hogy tényleg felvegyenek, (mivel külföld-

ről érkeztem) nyelvvizsgáznom is kellett. Szerencsére korábban 

rengeteg időt töltöttem magolással, nyelvtanulással, ami meghoz-

ta a gyümölcsét. Felvettek, és német állampolgárságú egyetemis-

taként (mivel a szüleim nem keresnek sokat) havonta kapok 870 

márkát, aminek a felét öt évvel az egyetem elvégzése után kell 

majd elkezdenem (200 márkánként) törleszteni. Miután első év-

ben az egyetemen végig mindenkivel csak németül beszéltem, 

amikor most hazalátogattam, románul annak ellenére is alig tud-

tam megszólalni, hogy a líceumban román tagozatra jártam, de 

néha bizony még a magyar szavakat is keresnem kell. Másodéves 

egyetemistaként nyelvi problémáim nem lesznek Németország-

ban, hiszen már az első év vége felé is többször megesett, hogy 

rám csodálkoztak: — Tényleg nem Németországban születtél?”  

(Boros Ernő: Metamorfózis. Avagy: három évvel ezelőtt nem tu-

dott németül, most orvostanhallgató Hamburgban. Szatmári Friss 

Újság, 1999. szeptember 16.) 

  Paféri Anikó 18 évesen úgy települt ki Németországba, 

hogy nem tudott németül, mégis aránylag hamar beilleszkedett az 

ottani társadalomba. A még fiatalabb korukban kitelepültek szá-

mára nyilván még kevesebb gondot okozott a váltás, az ott szüle-

tettekről pedig beszélni is felesleges ebben az összefüggésben.  

„Nagykároly környékén a július és az augusztus a Német-

országba kitelepültek hazalátogatásának a legfőbb ’idénye’. A 

viszontlátás alkalmával persze rövid idő alatt rengeteg mindenről 

szó esik. 
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– A lányom még tud magyarul, a fiam azonban, aki jóval 

fiatalabb, már nem – mondta nemrég egyik ismerősöm. 

– Ez meg hogy lehet? – kérdeztem vissza. – Hiszen neked 

is a magyar az anyanyelved, meg a feleségednek is, a németet 

mindketten felnőtt korotokban sajátítottátok el. Most ennek elle-

nére németül beszéltek odahaza? 

– A feleségemmel egymás közt természetesen magyarul 

beszélünk – hangzott a válasz. – De a gyerekekhez mindig néme-

tül szólunk. Vagyis Németországban mi pont fordítva járunk el 

ővelük, mint ahogy azt annak idején idehaza a mi szüleink tették 

mivelünk. Gyermekkorunkban ugyanis apánk és anyánk egymás 

közt svábul beszéltek, hozzánk, gyerekekhez azonban mindig 

magyarul szóltak... 

Ez a rövid párbeszéd egész gondolatsort indított el ben-

nem. A '89-es fordulat után a kitelepülni akaró szatmári svábok 

kérvényeit a németországi hatóságok azzal az indoklással kezdték 

visszautasítani, hogy a kérelmezők nem őrizték meg német anya-

nyelvüket. Akadtak, akik ennek a kifogásnak a kivédése, kicsele-

zése érdekében felújítottak, illetve mindjárt tovább is bővítettek 

egy 1918 után – nem nehéz megérteni miért – egyes sváb és ro-

mán szerzők által terjesztett teóriát, amely szerint a szatmári svá-

bok vétlenek abban, hogy anyanyelvüket elvesztették, hiszen erő-

szakos elmagyarosítási folyamat eredményeként váltak magyar 

ajkúakká. Ők ártatlan áldozatok, a ’gonosz magyarok’ tehetnek a 

dologról. Ezt a teóriát egyes román politikusok is nagyon kedve-

lik, mégpedig több okból:  

1. Mivel az illusztrálható vele, hogy a magyarok a múlt-

ban a nemzetiségek erőszakos elmagyarosítására törekedtek.  

2. Mivel politikai okok miatt kívánatosnak tartják a svá-

bok visszanémetesítését, hiszen ezáltal is csökken a magyarok 

részaránya Szatmár megye (Erdély) etnikai térképén.  

3. Mivel ráadásul így közben még a toleráns nemzet sze-

repében is tetszeleghetnek, mondván: lám, lám, miután a rossz 

magyarok erőszakkal elmagyarosították a svábokat, mi bezzeg 
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ellenkezőleg, biztosítjuk számukra a lehetőséget, hogy újra elsa-

játítsák őseik nyelvét. 

Miután bizonyos román politikusok és a kitelepülni akaró, 

illetve a kitelepülésből valamilyen formában hasznot húzó svábok 

érdekei ezen a ponton ilyen szerencsésen találkoztak, egymás 

után íródtak a ’tudós’ értekezések a szatmári svábok erőszakos 

elmagyarosításáról. Holott az elmagyarosodás valójában egészen 

más ok miatt következett be. Nevezetesen annak eredményeként, 

hogy az egymás közt svábul beszélő szülők a gyerekeikhez kö-

vetkezetesen magyarul szóltak. Hogy ezt külső kényszerítő kö-

rülmények hatására tették volna? Vajon a Németországba kitele-

pültek közül egyesek most külső kényszerítő körülmények hatá-

sára beszélnek következetesen németül a gyermekeikkel, miköz-

ben egymással változatlanul magyarul értekeznek? Vagy netalán 

mindkét esetben egyszerűen azért teszik ezt a szülők, mert a gye-

rekeik számára így vélik előnyösebbnek...?”  

(Boros Ernő: Nyelvcserebere. Szatmári Friss Újság, 1999. szept-

ember 1.) 

 

Közben igen érdekes, a megyei lapban való közlésre szánt 

levelet kaptam az Amerikai Egyesült Államokból. Az önmagában 

is figyelmet érdemlő levél tartalmi hitelességét, „súlyát” szerző-

jének kiléte csak tovább fokozza. Dr. dr. Joseph Solomayer Kál-

mándon született 1922-ben, a debreceni Tisza István Tudomány-

egyetem orvosi fakultásán és Graz-ban tanult, majd 1951-ben az 

Egyesült Államokban kezdte orvosi pályáját. Itt több mint fél 

évszázad alatt egyebek között a következőket érte el. Miután a 

munkaerő-védelem szakorvosa lett, előbb a ’Diplomate in Pre-

ventive and Industrial Medicine’, majd a ’Doctor of Science in 

Industrial Medicine’ címet is elnyerte. Az Ohio állambeli Akron–

Kent és Youngstow Egyetemen (ahol akkor 32 ezer diák tanult) a 

munkaegészségtan professzora lett. Kinevezték a világ (akkori) 

legnagyobb gépkocsigyártó cége, a (több országban) 850 ezer 

dolgozót foglalkoztató General Motors Corporation igazgató fő-

orvosává. Kollégái megválasztották előbb Cleveland, majd Ohio, 



154 

 

Pennsylvania és Virginia államok munka-egészségtani egyesüle-

tének az elnökévé. Egy, a rákkutatással kapcsolatos tudományos 

felfedezéséért nemzetközi elismerésben részesült. Ezek rendezői-

nek a felkérésére több nemzetközi munka-egészségtani kongresz-

szuson tartott előadást. Választott hazájában elsőként nyitott re-

pülőtéri klinikát (a clevelandi Hopkins nemzetközi repülőtéren). 

Sok munkaerő-védelmi perben kérték fel szakértőnek (ezek lé-

nyege, hogy az őt ért vélt vagy valós munkahelyi károsodás miatt 

a munkavállaló kártérítést követel munkaadójától). Négy elismert 

szakkönyvet publikált, illetve sok szakcikket tett közzé különbö-

ző orvosi szaklapokban. Egészségügyi reformok – javaslatok cí-

mű könyvével olyan mértékben járult hozzá az Egyesült Államok-

ban 1993-ban elkezdődött egészségügyi reform sikeréhez, hogy 

emiatt Bill Clinton elnöktől is köszönőlevelet kapott. Mindezek 

közben (amerikai mércével mérve is) jelentős vagyonra tett szert.  

Amikor a grazi egyetem díszdoktorává avatta, Ausztriából 

egyenesen Kálmándra utazott, ahol interjút készítettem vele. 

Részlet ebből az interjúból:  

„– Solomayer doktor úr neve előtt a dr. szócska nem elírás 

eredményeként szerepel kétszer, hanem mert a professzor úr va-

lóban duplán doktor: az orvosi diploma után az orvostudományok 

doktora címet is megszerezte. Most, hogy immár a díszdoktori 

címet is elnyerte, három dr. szerepel majd a neve előtt? 

– Nem, mert még azt mondanák a kálmándiak, hogy ez a 

Solomayer Józsi címkóros…”  

Íme, mire buzdított levelében ez az Amerikai Egyesült Ál-

lamokban (legalább hazai mércével mérve) szédületes karriert 

befutott férfi.  

„Ma, ötven évvel idősebben, mint amikor kivándoroltam, 

bölcsebben, megfontoltabban tekintek a múltba és a jövőbe. Kál-

mándról az utóbbi években mintegy 250 hazámfia vándorolt ki. 

Remélem, hogy egy napon, ha nem is valamennyien, de legalább 

sokan közülük visszatérnek a szülőhazájukba. A nagyvárosok 

fényei, reklámjai csábítóak, de félrevezetőek! Az aszfalt éget, a 

zaj megakadályozza a véleménynyilvánítást. Az ember nagyon 
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egyedül marad, mert elveszíti azokat az érzéseket, amelyek ide-

haza szomszédaihoz, népi közösségéhez fűzik. Gyakran gondolok 

együttérzéssel azokra a nőkre és férfiakra, akiknek, akárcsak ne-

kem, különböző okok miatt el kellett hagyniuk közös szülőföl-

dünket, Szatmárt, és Németországba mentek. A boldogító termé-

szetközelséget adták fel ők is, és a felséges egyszerűség érzését 

veszítették el ezáltal. Vajon autótulajdonosokként boldogabbak-

e? Vajon a technika legújabb vívmányainak a birtoklásáért, a na-

gyobb kényelemért nem szívinfarktussal fognak-e fizetni, mint 

ahogy 1990-ben azzal fizettem én is? Az itteni állandó rohanással 

és stresszel tarkógörcs jár együtt, ami engem immár évtizedek óta 

kínoz. Éjszakánként gyakori társam az álmatlanság. Ilyenkor fel-

teszem magamban a kérdést: vajon nem jobban jártam volna-e, ha 

a kivándorlás helyett odahaza, Nagykárolyban, a Nonn-patika 

épületében nyitok orvosi rendelőt, úgy, ahogy azt annak idején 

apám eltervezte? 

Sok címet és dollárt szereztem ugyan Amerikában, de 

ezekkel itt kevés szeretet jár együtt. Pedig én az utóbit tartom 

fontosabbnak. Boldogabb lennék, ha kevesebb lenne a címem és 

a dollárom, de Kálmándon magam mellett tudnék ezer olyan pá-

cienst, akik ezt mondják rólam: ez a Zimacher Józsi (a háznevünk 

után Kálmándon így is neveznek), hát ez igazán a mi orvosunk! 

Persze az Egyesült Államokban is voltak betegeim, mégpedig 

sok-sok ezer. Csakhogy ott az orvos-beteg viszony a következők-

re korlátozódik: én megvizsgálom, meggyógyítom, ő kifizet, és 

ezzel végleg le is van tudva minden. Amerikában az emberek 

ridegek, a lelki, szívbéli dolgok ott nem érvényesülnek úgy, mint 

idehaza. Az orvos-beteg kapcsolat ott szuperficiális, felületes, a 

célszerűség határozza meg. Ezért én szívesebben lennék ezer lel-

kiekben, érzelmiekben is hozzám közel álló kálmándi betegnek 

az orvosa, mint sok-sok ezer rigid amerikainak… 

Jóllehet amerikai állampolgár vagyok, én lelkileg és a szí-

vem mélyén mindig megmaradtam kálmándinak. Ezért, ha erről 

megkérdeznének, azt tanácsolnám a kálmándiaknak, és általában 

a még idehaza élő szatmári sváboknak, hogy ne repatriáljanak, 
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maradjanak közös szülőföldünkön! Depresszióssá tesz, ha a ki-

vándorlásról hallok. Engem annak idején bebörtönöztek volna, ha 

hazajövök. De most miért mennek el innen az emberek? Mert 

engednek Mammon, a pénzisten csábításának! Aztán elkezdik a 

hajszát Mammon, a pénz, a hatalmat jelentő gazdagság után. Azt 

hiszik, Mammon teszi boldoggá az embert. Pedig tévednek. Bol-

doggá nem az tesz, ha van sok dollárod vagy márkád, villád, lu-

xuskocsid, ott, a világnak azon a részén nyaralhatsz, ahol akarsz 

stb. Hanem az, ha egy olyan kicsi faluban élsz, mint Kálmánd, 

ahol az emberek nem lopnak, gyilkolnak, rabolnak, a szomszédok 

nem csupán ismerik, de respektálják és segítik is egymást, legfél-

tettebb kincsükként őrzik a közös vallást, kultúrát, hagyományo-

kat. Aki Mammon, a pénz csábításának engedve elhagyja szülő-

földjét, elindul egy úton, amely a lelki meghalás felé is vezethet. 

Lehet, hogy idővel se ide nem fog tartozni, se oda, és nagyon 

boldogtalan lesz. Ne gondolkozzatok így: a bátyám kitelepült, azt 

mondja, ott jól megy neki, követem a példáját, hogy nekem is jól 

menjen. Ez Mammon hívása. Ne hallgassatok rá, mert becsap, 

csalódni fogtok!” (Dr. dr. Joseph Solomayer: Üzenet haza: 

Mammon becsap, ne repatriáljatok! Szatmári Friss Újság, 1998. 

június 3.) 
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Szabályerősítő kivétel? 

  

(…) Fastus József Nagykárolyban született 1976-ban. Ha-

todik osztályos (13 éves) koráig itt járt iskolába, akkor (1989 nya-

rán) szülei Németországba települtek, és persze őt is magukkal 

vitték. A következő 20 évet Németországban töltötte, egyetemet 

is itt végzett, ipari grafika (design) szakon. A diploma 2005-ben 

történt megszerzése után részben (megrendelésre vagy anélkül 

készített) festményei eladásából, részben plakáttervezésért, illetve 

katalógusok készítéséért kapott pénzből élt. 2009 januárjában 

visszatért Nagykárolyba, nagyszülei házába. 

— „1989 nyarán nem én döntöttem a kitelepülés mellett, 

most viszont én döntöttem úgy, hogy hazatérek” – nyilatkozta 

lapunknak. Hozzátette: – „Valamiért még mindig károlyinak ér-

zem magam. Vannak itt barátaim, rokonaim, most itt lakom és 

dolgozom, egyelőre jól érzem magam, a többit majd még meglá-

tom.” Általában szürrealista, de több más stílusban készített fest-

ményeit egyelőre délutánonként, munkaideje lejárta után készíti. 

Németországi, illetve amerikai galériában kiállított és menet köz-

ben elkelő képeit ezekkel pótolja. (…)  

(Boros Ernő: Gyermekként ment el, érett művészként tért vissza… 

Nagykároly és Vidéke, 2009. április 9.)  

* 

Fastus József a későbbiekben a helyi művelődési központ 

képzőművészeti szakirányítója lett, családot is Nagykárolyban 

alapított, és legalább 2021-ben nem állt szándékában Németor-

szágba menni.     
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Sokaknak járna, de csak keveseknek jut kárpótlás 

 

E könyv előbbi (Van még visszaút? című) része annak 

kapcsán született, hogy 1997-ben a bukaresti hatalom egyik kép-

viselője félhivatalosan a következő bejelentést tette: azok az in-

nen Németországba emigrált szászok és svábok, akik visszatérnek 

(repatriálnak) Romániába, visszakapják házaikat és földjeiket…  

Három kérdés:  

1. Egyáltalán miért kell visszakapják házaikat és földjeiket 

az emigránsok? Mert távozásuk előtt nem eladták, hanem megfe-

lelő ellenszolgáltatás nélkül elvették tőlük?  

2. Ha igen, ezt a problémát miért nem orvosolták még hét 

évvel a rendszerváltás után sem?  

3. Miért csak azok a szászok és svábok kapják vissza a 

jogtalanul elvett házukat, földjüket, akik repatriáltak?  

Az első kérdésre a válasz: a külföldre távozottakat annak 

idején valóban jogtalanul fosztották meg ingatlanaiktól (és sok 

egyéb vagyontárgyuktól, értéküktől is). Lássuk, hogyan történt ez 

a gyakorlatban. Két, az 1989-es rendszerváltás után hat évvel 

megjelent újságcikk.    

„A külföldre távozott román állampolgárok intézményes 

keretek között történő kifosztásához jogi keretet teremtő 

223/1974-es dekrétum úgy rendelkezett, hogy a román állam tu-

lajdonába kerüljön minden olyan ingatlan, tehát lakóház, lakás, 

lakrész is, ami az országból külföldre távozott személyek tulajdo-

nát képezte. Nagykárolyban (…) 1975 és 1986 között a 223/74-es 

rendelet gyakorlatba ültetésével 109 államosítást hajtottak végre. 

Ezek többségének az esetében (1/2, 1/3, 1/4 stb.) házrészekről 

volt szó. (…) Ugyanitt 1989. január 1. és 1989. november 9. kö-

zött ezt a dekrétumot 168 esetben alkalmazták – ami már elsősor-

ban nem házrészeket, hanem családi házakat, blokklakásokat 

érintett. (…) További 23 lakás, illetve lakrész esetében a helybeli 
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’illetékesek’ már összeállították az elkobzást előkészítő dossziét, 

fel is küldték azt a megyei felettes szervhez, ám a tulajdonosok 

nagy szerencséjére az államosítást jóváhagyó határozat nem érke-

zett innen vissza a decemberi változás előtt, így a procedúra befe-

jezésére, a szóban forgó ingatlanok elkobzására nem kerülhetett 

már sor. (…) Vajon minek tudható be, hogy Nagykárolyban 

egyetlen esztendőben, nevezetesen 1989-ben több esetben alkal-

mazták a 223/74-es dekrétumot, mint az azt megelőző 13–14 esz-

tendőben (1975 és 1988 között) összesen? A legfőbb magyarázat 

természetesen az, hogy a Ceauşescu-rendszer utolsó évében tá-

voztak a legtöbben külföldre. Azonban az is tény, hogy a telepü-

lés akkori ’illetékesei’ különösen nagy buzgalmat tanúsítottak az 

ügyben – olyan buzgalmat, amelynek híján jóval több tulajdonos 

háza, lakása maradhatott volna meg az illetők birtokában.  

(Boros Ernő: A külföldre távozottaktól elvett lakások ügye Nagy-

károlyban. Szatmári Friss Újság, 1996. augusztus 2.)  

„Tasnádon a 223/74-es dekrétumnak három áldozata volt 

(illetve van). (…) Tătar Mihai, aki az 1989. decemberi esemé-

nyek előtt a Tasnádi Polgármesteri Hivatal urbanisztikai irodáját 

vezette:  

– Akkor a 223-as dekrétum alkalmazásával kapcsolatos 

problémák közvetlenül a város alpolgármesterének a hatáskörébe 

tartoztak, aki azonban rám hagyta ennek a kényes problémának 

az intézését. (…) A 223-as dekrétummal a korábbi évtizedekben 

Tasnádon is több tíz lakás lett államosítva, de nálunk az ilyen 

esetek száma a közvetlenül a ’89-es eseményeket megelőző idő-

szakban nem ugrott meg. Akkoriban elméletileg a külföldre távo-

zottak három kategóriájának lehetett-kellett állami tulajdonba 

venni a házát. 1. Akik hivatalosan áttelepültek más országba. 2. 

Azokét, akik útlevéllel turistaútra mentek külföldre, ahonnan az-

tán nem tértek vissza. 3. Akik a zöldhatáron át, szökve hagyták el 

az országot. Mi, Tasnádon az utóbbi kategóriába tartozó szemé-

lyektől nem vettünk el házat. Ugyanis úgy ítéltem meg a helyze-

tet, hogy nem tartozik a hivatali kötelességeim közé ilyen esetek-

ben is intézkedni. (Elvégre honnan lehet arról biztosat tudni, aki 
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titokban szökött ki?) A hivatalos úton külföldre települők eseté-

ben nem volt mit tenni, hiszen ezeket az embereket addig nem 

engedték ki az országból, amíg az ingatlanaik át nem lettek írva 

az állam tulajdonába. Tasnádon ’89-ben három ilyen esetünk volt. 

(…) A határátkelőkön át útlevéllel külföldre távozottak, illetve 

onnan vissza nem tértek esetében elvileg szintén államosítani 

kellett, hiszen a határátkelőnél őket nyilvántartásba vették, és egy 

hónap elteltével hivatalos értesítést küldtek arról, ha odakint ma-

radtak. Azonban a volt tasnádi néptanácselnök ilyen esetekben 

megnyitotta az államosítási dossziét, betette a fiókjába, majd 

szándékosan megfeledkezett róla. Ez aztán így is maradt egészen 

a rendszerváltásig. Következésképpen Tasnádon az útlevéllel 

emigráltak ingatlanaiktól való megfosztása elmaradt.         

Érdeklődésemre maga az 1989 decembere előtti népta-

nácselnök, nevének elhallgatását kérve, a következőket mondta 

ugyanerről:  

– Azok az emberek úgy mentek külföldre, hogy nem tud-

hatták előre, mi vár ott rájuk. Tehát nem lehetett kizárni, hogy 

közülük egyesek csalódnak, és visszatérnek Romániába. Ha álla-

mosítom a házukat, az ilyen családokat hol helyeztem volna el, az 

állomás várótermében? Tehát az ilyen államosítási ügyekben 

megnyitottam a dossziét, és elsüllyesztettem. Úgy terveztem, ha 

valaki ’fentről’ érdeklődik az ilyen dossziék iránt, majd azt mon-

dom, hogy én feledékeny vagyok, erről is megfeledkeztem. De a 

’89 decemberi eseményekig nem vont kérdőre emiatt senki…”   

(Boros Ernő: Hogyan alkalmazták ugyanazt a dekrétumot Nagyká-

rolyban és Tasnádon? Szatmári Friss Újság, 1996. augusztus 29.) 

Annak szemléltetésére, hogy a gyakorlatban miképpen in-

tézték ugyanezt annak idején az illetékesek Nagykárolyban, íme 

egy volt gyermekkori barátom, Schmidt Béla esete:  

– 1989 nyarán a feleségemmel és a gyerekekkel együtt 

kisútlevéllel átmentünk Magyarországra. A csak határ menti tele-

püléseken élőknek járó kisútlevéllel hat napig lehetett külföldön 

tartózkodni. Mi a hat nap lejárta előtt hazaértünk. Alig zártuk be 

magunk mögött az ajtót, megszólalt a lakásunk csengője. Ismerős 
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állt odakint, aki a városi lakáskezelőségnél dolgozott. Amikor 

meglátott, visszahőkölt, mert nem számított ajtónyitásra. – Ne-

kem azt mondták, jöjjek ide, foglaljam le a lakásotokat, mert kint 

maradtatok Magyarországon… – hebegte zavartan. 

Összefoglalva az eddigieket: Nagykárolyban a hat nap 

még nem járt le, tehát a város elöljárósága a határátkelőtől még 

biztosan nem kaphatott olyan értelmű hivatalos értesítést, hogy a 

Schmidt család külföldön maradt, de valaki máris elrendelte a 

lakásuk lefoglalását. Ráadásul itt az összesen államosított 285-ből 

168-at 1989-ben kevesebb mint 11 hónap alatt vettek el jogos 

tulajdonosaiktól, tehát az illetékesek nagyon nem halogatták az 

emberek kisemmizését véglegesítő formaságok intézését. Mind-

ebből könnyű kikövetkeztetni, miért államosítottak Nagykároly-

ban 1989-ben 168, Tasnádon 3 lakást… Egyébként Nagykároly-

ban azt beszélték, hogy az így gazdátlanná vált lakásokat az „ille-

tékes elvtárs” elsősorban máshonnan ideirányított románoknak 

„repartizálta” ki. Magyarok, svábok ilyen lakásokhoz legfeljebb 

bőséges kenőpénz fejében juthattak.  
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Levél Baden-Württembergből 

  

„Az utóbbi időben több olyan, a Szatmári Friss Újságban 

megjelent cikk jutott el hozzám, amelyekben a volt tulajdonosok 

szóvá tették azzal kapcsolatos sérelmüket, hogy házukat az azok-

ban lakók a 112/1995-ös törvény értelmében megvehették. (…) 

Az Iliescu-féle 112-es törvény második államosítást rendelt el. 

Mindenki tudja, hogy ezeket a házakat csak azért vették meg a 

lakók, mert az állam bácsi annyira leértékelte az eladási árakat, 

hogy nagy volt a ’vonzás’ a megvásárlásukra. Most persze ezek 

az emberek azt mondják, hogy a román államtól vették meg! Én 

inkább úgy mondanám, hogy ötös lottótalálattal ajándékozták 

meg őket. (…) Sajnos az én nagykárolyi házamat is ’elmarta’ a 

lakó. Törvényesen, úgy, ahogy az meg van írva. Jó olcsón, per-

selypénzért. A szatmárnémeti COMCAS 543/1996 adásvételi 

szerződése szerint. (…) Csak úgy kacag feléd a parabolaantenna a 

ház faláról. Ha rögzít az új tulajdonos még egy tányért mellé, 

akkor a kettő szimbolikus értékéből kifizette a házat. Na lám, 

1998-ban Nagykárolyban két antenna árából házat lehet venni! 

Legálisan! Még mondja valaki, hogy rossz világ van Romániá-

ban! (…) Milyen morális megbékélésről, ’teljes tulajdonjog’ visz-

szaszolgáltatásról beszélnek Bukarestben? Merre van az az Euró-

pa, amely felé igyekeznek? Nekünk nem kell senki vagyona, csak 

a sajátunk. Pontosan ettől fosztottak meg bennünket. Pedig Ro-

mánia Alkotmánya több szakaszban garantálja a magántulajdont. 

Papíron! (…) Ha, tegyük fel, piaci áron lettek volna eladók ezek a 

házak, fogadom, senkinek sem kell. Csak a jogállamiságig hosszú 

a nóta… Akárhogy is csavarjuk a dolgot, a román állam által el-

adott ingatlanokat visszaigényeljük. Ha már úgyis eladta, miért 

nem adta el éppen nekünk? Akik megépítettük? Mondjuk úgy, 

aprópénzért… 
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Ceauşescu egyszem paragrafussal vette el tőlünk, Iliescunak meg 

kellett vagy 37-et csinálni, hogy ne adja vissza. De az ügynek 

még nincs vége. (…) Strasbourgban, az Emberi Jogok Európai 

Bíróságán sok ezer „román ház” ügye hever a polcokon. (…) 

Románia aláírt európai dokumentumokat, normákat. Ezeket telje-

síteni kell. Nemcsak a félmillió Romániából kitelepült népi német 

sérelmezi a 112-es törvényt, hanem a 400.000 kivándorolt zsidó 

is. (…) Ezeket a házakat nem a szegény emberek vették meg, 

hanem azok, akik tudva tudták, hogy gyors tőkét kovácsolhatnak 

belőle. Állam bácsi szerződése ide vagy oda, ezek az emberek a 

kommunizmus ideje alatt is átlagon felül kerestek, tehát vehettek 

volna maguknak több házat is. De ők megvárták az ’ötös találat’ 

megérkezését. Csak egy elokvens példa: 1998-ban, nyolc évvel a 

két német állam egyesülése után bíróság elé állították az NDK 

utolsó belügyminiszterét, mert nem piaci áron vette meg a villáját!   

Tisztelettel: Zumbiel István tanácsi tisztviselő, Tutingen 

város, Németország.  

(Levél Baden-Württembergből. Szatmári Friss Újság. 1998. júni-

us 17.)  

Annak idején a Szatmár megyei magyar nyelvű napilap A 

telefonnál: az olvasó címmel rovatot működtetett, amelynek az 

volt a lényege, hogy a lap riporterei naponta váltva egymást dél-

utánonként négy órát a szerkesztőségi telefon mellett töltöttek, az 

olvasók közlendőit, észrevételeit, panaszait várva, amelyeket az-

tán közzétettek a lapban. A következő panasz az újság 2001. jú-

nius 20-i számában látott nyomdafestéket:  

„J. Gy., Szatmárnémeti: Vásároltunk egy lakást az állam-

tól. A volt tulajdonosa, K. K. ’72-ben kitelepült Németországba. 

’74-ben a férje, ’86-ban a veje meg a lánya, azelőtt a fia követte. 

Persze amikor megvásároltuk a lakást, minderről egy szó sem 

esett. Most viszont idejött egy ügyvédnő azzal, hogy az illető, 

akié az államosítás előtt volt, igényli vissza a lakást (…), egyez-

zünk meg. Én nem vagyok jogász, nem tudom, mit mondanak a 

paragrafusok, csak annyit tudok, hogy ezt a lakást érvényes adás-

vételi szerződéssel megvásároltam az államtól, miért kellene ne-
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kem most egyezkedni? Ha az illető, akié azelőtt volt, mégis (ér-

zelmi okokból vagy másért) mindenáron ehhez a lakáshoz ra-

gaszkodik, én hajlandó vagyok átengedni neki, de csak a követ-

kező feltételekkel: vásárol nekem egy ugyanilyen nagyságú tel-

ken lévő, gázzal, vízzel, mindennel ellátott ugyanilyen lakást, 

vagy fizet százezer márkát. És ha mások is kiköltöznek az ilyen 

lakásokból. Mert sokan vannak a mienkhez hasonló helyzetben. 

Ha a feltételeimet nem teljesítik, akkor én az udvarra se engedek 

be senkit, csak úgy, ha egyúttal két koporsót is hoznak, és engem 

meg a feleségemet azokban visznek ki innen. Én ezt a lakást 

ugyanúgy megvásároltam az államtól, mint bárki más, a volt tu-

lajdonosokat el nem küldtem, el nem zavartam, nem is nagyon 

ismertem őket, elmentek, hogy ki lettek elégítve, vagy sem, azt 

nem tudom. Mind a ketten idősek, betegek vagyunk, és most ál-

landóan jönnek zaklatni bennünket. Napok óta nem aludtunk, 

annyira felzaklatott bennünket az, amit az ügyvédnő mondott. 

(…) Hova menjek én innen lakni, a híd alá? Mi lenne abból, ha 

mindenki, aki annak idején elment Romániából, most visszajön-

ne, és követelőzne? Mészárlás kezdődne Romániában! Hiszen 

nemcsak mi vagyunk ebben a helyzetben, hanem sokan. (…) Mi 

ezt azért vásároltuk meg öregségünkre, hogy legyen, ahol lehajt-

suk a fejünket, nyugodt életet éljünk, hagyjanak békében! A rész-

letet minden hónapban rendesen törlesztjük, a házadó is ki van 

fizetve. (…) A törvényt, amelynek értelmében ezt a lakást meg-

vásároltam, nem én hoztam, én törvényesen jártam el, betartottam 

a törvényt. A régi tulajdonosokat el se küldtem, haza se hívom. 

Ha valaki annak idején elment, mert nem ízlett neki a román ke-

nyér, akkor most hagyjon békünket. Napok óta nem vagyunk jól 

emiatt. Ne zaklassanak tovább! Különben veszem a baltát, szét-

vágok mindent, vagy megnyitom a gázcsapot, felrobbantom a 

házat. Ne csináljanak hülyét az emberből! (…) Elnézést kérek, ha 

csúnyábban beszéltem, de felpiszkáltam magam, úgy fel vagyok 

zaklatva, hogy nem vagyok jó semmire. Felbőszítenek, aztán az 

ember mond mindent, ami eszébe jut… (Lejegyezte: boros)” 

Olvasói visszhang-levél a fentiekre: 
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„Az Amerikai Egyesült Államokban élek, de egyik isme-

rősöm rendszeresen megküldi nekem az SZFU-t (…) Felháborít, 

ahogy J.GY. bemutatja az általa vásárolt ingatlan történetét. (…) 

Az ilyen lakásokhoz annak idején főleg a komcsik, szekusok, 

pártemberek, egyszóval a ’fejesek’ juthattak – akiknek aztán a 

112-es törvény arra is lehetőséget biztosított, hogy ma is ezek 

haszonélvezői lehessenek. Mert ugyebár csak azok vásárolhatták 

meg az 1989 előtti rendszer által elkobzott és államosított ingat-

lanokat, akik ’89 decemberében már azokban laktak, tehát azok-

hoz a kommunizmus idején jutottak. No és azt vajon miért nem 

tudatja velünk J.Gy., hogy mennyi pénzért vásárolta meg ezt az 

ingatlant? Köztudott, hogy az ilyen ingatlanok valós értékének 

csak a töredékét kellett kifizetni, azt is részletre. Mielőtt megvá-

sárolta, hány évig lakott benne, és mennyi lakbért fizetett havon-

ta? Miért gondolja, hogy továbbra is kiváltságos lehet? És miért 

gondolja, hogy tovább bitorolhatja azt, amit verejtékes munkával 

mások építettek? (…) ’Sokan vannak a mienkhez hasonló hely-

zetben. Én ezt a lakást ugyanúgy megvásároltam az államtól, 

mint bárki más’ – mondja. Sajnos, így igaz. Sajnos Romániában 

tényleg sokan vannak potyázók, akik nem az állam, hanem ma-

gánszemélyek által épített és a múlt rendszerben elkobzott épüle-

teket potom áron megvásároltak, illetve eladtak – köztük olyanok 

is, akik jelenleg állami alkalmazottak, vezetők, vagy egyenesen 

törvényhozók. ’Hagyjanak békében, hogy nyugodt életet éljünk’ 

– mondja. Mint a kakukk, amely más madár fészkébe rakja tojá-

sát? – kérdezem. Azt tanácsolom önnek, hogy csak álljon szóba 

és egyezzen meg azzal az ügyvédnővel, ha élete végéig nyugod-

tan akar élni abban a házban. (…) ’Mi lenne abból, ha mindenki, 

aki annak idején elment Romániából, most visszajönne, és köve-

telőzne?’ Akkor Románia megtisztulna a sok ingyenélőtől, bitor-

lótól, és nekünk nem kellene jogos tulajdonainkért még most is 

pereskedni. Nem ’kezdődne mészárlás’, dolgoznánk becsületesen 

tovább, ahogyan azt eddig odahaza és külföldön is tettük. (Laszlo 

Bihari, USA: Mint a kakukk, amely más madár fészkébe rakja 

tojását… Szatmári Friss Újság, 2001. július 3.)  
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A Nagykárolyban, Tasnádon, illetve a környékbeli közsé-

gekben 1948–1989 között önkényesen elvett, 2001-ig visszaigé-

nyelt ingatlanok (családi házak, blokklakások stb.) száma: Nagy-

károly – 355, Tasnád – 80, Börvely – 6, Csanálos – 16, Csoma-

köz – 3, Érendréd – 9, Érkávás – 16, Kaplony – 6, Királydaróc – 

21, Mezőfény – 8, Majtény – 29, Mezőpetri – 45, Piskolt – 8, 

Mezőterem – 7, Szaniszló – 22, Szilágypér – 10, Tasnádszántó – 

15 kérvény. Néhány példa arra, hogy ugyancsak 2001-ben hol 

tartott a visszaszolgáltatási akció. A Nagykárolyban kérvényezett 

355 ingatlanból 96-ot kaptak vissza természetben a volt tulajdo-

nosok, illetve ezek örökösei. Ugyanez a statisztika néhány más 

település esetében: Tasnád – 80 visszaigényeltből 5 visszaadott 

ingatlan; Börvely – 6-ból 0; Érkávás – 16-ból 0; Királydaróc – 

21-ből 4; Mezőpetri – 45-ből 15; Tasnádszántó – 15-ből 0.   

2003-ban arról számoltak be a romániai lapok, hogy Ko-

lozsváron gyűlésezett az Állam Által Ingatlanaiktól Jogtalanul 

Megfosztott Tulajdonosok Egyesülete (APDAS), amelynek elnö-

ke, Maria Teodoru egyebek között a következőket mondta: „Az 

államosított ingatlanokat visszaigénylők országszerte 210.000 

kérvényt nyújtottak be, de 13 év alatt alig 6.000 tulajdonos kapta 

vissza jogos tulajdonát, vagyis az igénylők 3 százaléka. Ráadásul 

olyan törvénytervezet készül, amely az anyagi kártérítésre jogo-

sultakat sújtaná. A kártérítésként megítélt összeget annak függvé-

nyében fizetnék ki, hogy a költségvetésben mennyi pénz áll ren-

delkezésre erre a célra, ráadásul az állam a megtérítendő összeget 

10 év alatt törleszthetné. Maria Teodoru szerint az állam azért 

kényszerült kártérítések fizetésére, mert a visszaigényelt ingatla-

nok többségét korábban törvénytelenül eladta. Nem csoda, ha 

egyre több érintett fordul jogorvoslatért az Európai Emberi Jogi 

Bírósághoz.”  

  A cikk, amelyből a következőket idézem, egy évvel ké-

sőbb jelent meg a Szatmár megyei napilapban: 

„Mivel a megyében egymagában több jogtalanul elkobzott 

ingatlant szolgáltatott vissza, mint polgármester-kollégái össze-

sen, Bekő Tamás, Nagykároly polgármestere megkapta az 
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RMDSZ elnöke által létrehozott Ezüstfenyő-díjat. A nagykárolyi 

polgármester mostanáig szám szerint 105 ingatlant szolgáltatott 

vissza a jogos tulajdonosoknak polgármesteri utasítással. A to-

vábbiakkal kapcsolatban Bekő Tamás érdeklődésünkre a követ-

kezőket mondta: 

– A 105 már visszaszolgáltatott ingatlan kb. 60 százaléka 

blokklakás, a többi magánház. Persze a nagykárolyiak 105-nél 

jóval több, 335 ingatlan-visszaigénylési kérvényt nyújtottak be. 

– Tehát a visszaszolgáltatás terén toronymagasan a leg-

jobban álló Nagykárolyban is még közel 200 visszaigényelt ingat-

lan további sorsáról nem született döntés. Az ezekben az esetek-

ben érdekelt személyek mire számíthatnak?  

– Még 15–20 jogi szempontból egyértelműen probléma-

mentesnek tekinthető ingatlan – szintén blokklakások és magán-

házak – vár visszaszolgáltatásra, ezek esetében rövidesen aláírom 

a szükséges polgármesteri utasítást. A fennmaradó esetekben a 

vonatkozó törvény sajnos nem teszi lehetővé az ingatlan termé-

szetben való visszaszolgáltatását. Ezek ugyanis már úgynevezett 

’problémás’ esetek. Például időközben lebontott ház vagy olyan 

kisajátított telek, amelyen jelenleg blokkok állnak. Ilyen esetek-

ben a vonatkozó törvény – a kérdéses ingatlan hivatalos felértéke-

lése után – kártérítést ír elő. Ami viszont az én kompetenciámat 

meghaladja.”  

(Boros Ernő: Ingatlan-visszaszolgáltatás Nagykárolyban. Szat-

mári Friss Újság, 2004. január 3.) 

A következőket Nagykároly polgármestere, Bekő Tamás 

2005. december végén a Nagykároly és Vidéke hetilapnak nyilat-

kozta a 2005. szeptember 2-án, a 798. számú Hivatalos Közlöny-

ben megjelent, az 1945. március 6. és 1989. december 29. között 

önkényesen elvett egyes ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló, 

kiegészített és módosított 2001/10-es törvény helyi alkalmazásá-

ról: 

– A visszaszolgáltatások polgármesteri utasítással (dispo-

ziţia primarului) történnek. Amennyiben az ingatlan jelenleg is 

létezik, és a polgármesteri hivatal bérlői laknak benne, minden 
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házra vonatkozó jogos kérvényt a volt tulajdonos szempontjából 

pozitívan bírálok el. Vagyis az ilyen házakat polgármesteri dön-

téssel visszaszolgáltatom a volt tulajdonosoknak. Ugyancsak pol-

gármesteri döntéssel visszaszolgáltatok a volt tulajdonosnak min-

den olyan üres telket, amire időközben nem épült semmi. De mi 

történjen az olyan jogosan visszakövetelt telkekkel, amelyeken 

utólag emelt épület áll, vagy utca stb. található? Ilyen esetekben 

két lehetőség között választhatok: 1. Kompenzációképpen ugyan-

olyan értékű városi tulajdonban lévő ingatlant (telket, esetleg 

épületet) ajánlok fel a jogosultnak. (Amit az illető persze elfo-

gadhat, vagy nem.) 2. Az érintett a más formában kárpótolandók 

listájára kerül. Utóbbi esetben a dossziét Bukarestbe továbbítjuk, 

a többit onnan intézik. A törvény tehát megengedi a számomra, 

hogy a jogos tulajdonosának vissza nem szolgáltatható telek he-

lyett valamilyen hasonló értékű ingatlant ajánljak fel cserébe. A 

legtöbb érintett nagy valószínűséggel ezt a megoldást választaná. 

Csakhogy van egy bökkenő. Ilyen célra felajánlható épülete gya-

korlatilag egyáltalán nincs a városnak, és területünk is csak na-

gyon kevés van. Ebben a helyzetben feltevődik a kérdés: ha 180 

jogosult közül csak 30-nak tudok területet felajánlani, milyen 

kritériumok alapján döntsek arról, hogy kik maradjanak a 150 

ugyancsak jogos igénylő között, akiknek az annak idején jogtala-

nul elevett területéért helyben nem ajánlhatok fel semmit cserébe, 

illetve akiknek a neve ezért a kárpótolandók Bukarestbe küldendő 

listájára kerül? Bárhogyan is döntök, lesznek, akik joggal tehetik 

fel a kérdést: ha X kaphatott, nekem miért nem adnak csereterüle-

tet? Részben ezt elkerülendő, úgy döntöttem: egyetlen vissza-

igénylőnek sem ajánlok fel csereterületet. E szabály alól csak 

azok az esetek képeznek kivételt, amelyekben végleges bírósági 

végzés kötelezi a helyi tanácsot a visszaszolgáltatásra. Ilyen ese-

tekben kész tények elé vagyok állítva, hiszen a bírósági határozat 

végrehajtása kötelező. Egyébként emiatt is tartalékolnom kell 

felajánlható csereterületeket.”  

Közben törvény született azoknak a védelmére is, akik, 

miután előbb bérlőként laktak kitelepült tulajdonosoktól államosí-



169 

 

tott ingatlanban, megvásárolták azt, az egykori tulajdonos azon-

ban a bíróságon megsemmisíttette az adásvételi szerződést.  

Mivel azok az 1989 előtt javaiktól jogszerűtlenül meg-

fosztott személyek, akiknek az esetében nem történhet természet-

beni visszaszolgáltatás, a törvény szerint kárpótlási jegyeket is 

kaphattak, ezek értékesítése céljából (a tömegprivatizáció során 

megalakított befektetési társaságok, SIF-ek mellett) 2005 decem-

berében létrehozták az úgynevezett Proprietatea Alapot. Ami, 

valamint több más menet közben született – esetenként egymás-

nak ellentmondó – rendelkezés az érintettek vonatkozásában csak 

tovább bonyolította az anélkül is nehezen átlátható helyzetet…  

 

Eltűnt telekkönyvi lapok 

 

1990-ben – néhány hónappal az 1989. decemberi rend-

szerváltás után – egyik olyan ismerősömmel futottam össze az 

utcán, aki a Ceaușescu-rendszer idején Magyarországra szökött. 

Nagykárolyi házát távollétében államosították, és egy katona-

tisztnek utalták ki. Ismerősöm a fordulat után azzal a szándékkal 

érkezett Nagykárolyba, hogy ismét birtokba veszi a házát. Csak-

hogy a benne lakó katonatiszt az államosításra, meg arra hivat-

kozva, hogy ezt követően neki utalták ki, közölte, hogy a ház már 

az övé.  

– Szerinted mit tegyek? – kérdezte tőlem ismerősöm.   

– Fogadj ügyvédet, de a biztonság kedvéért sürgősen ké-

szíttess jó pár hitelesített telekkönyvi kivonatot is – mondtam.     

Amikor később ismét összetalálkoztunk, ismerősöm 

majdnem a nyakamba ugrott.  

– Nekem senki nem adott olyan jó tanácsot, mint te 1990-

ben – újságolta. Majd így folytatta: – Az akkori beszélgetésünk 

után visszamentem Magyarországra, mire hosszabb idő elteltével 

ismét Károlyba jöttem, a telekkönyvi hivatalból eltűnt a házunk 
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telekkönyvi lapja. Ha te akkor nem készíttetsz velem több hitele-

sített telekkönyvi kivonatot, most nem tudnám bizonyítani, hogy 

a házam az enyém…  

Ez a régi történet azért jutott az eszembe, mert megtud-

tam: Nagykárolyban 2.767 telekkönyvi lap hiányzik. Az illetéke-

sek magyarázata szerint azért, mert 2004-ben minden megyében 

létrehozták az úgynevezett Telekkönyv és Ingatlan Hirdetési 

Ügynökséget, az akkori átszervezés részeként sor került a telek-

könyvi lapok költöztetésére, amely alkalommal hanyagság vagy 

esetleg egyéb is történt. Tulajdonképpen már 2005-ben hivatalo-

san is megállapították, hogy Szatmár megye szintjén összesen 

7.291 telekkönyvi lap nincs meg – Szatmárnémetiben is eltűnt 

3.465, Avasfelsőfaluban pedig 1.059 – de titokban tartották. 

Mégpedig annak ellenére, hogy az eltérést a felek által 2005-ben 

készített átadási-átvételi jegyzőkönyvbe is belefoglalták.   

Mit jelent az érintettek számára a telekkönyvi lapok eltű-

nése? Pluszköltséget, rengeteg utánajárást, időveszteséget, ide-

geskedést, ráadásul még az sem biztos, hogy mindezek árán sike-

rül pótolni a rajtuk kívülálló okok miatt keletkezett hiányt… 

Ha csak néhány elszigetelt esetről lenne szó, azt mondhat-

nánk: előfordul. Csakhogy több ezer telekkönyvi lapnak kelt lába. 

Ehhez Nagykárolyban például annak is köze lehetett, hogy a ’89-

es fordulat után a helyi telekkönyvi hivatal többször is változtatta 

székhelyét. A költöztetéseket pedig olyan sorkatonák közremű-

ködésével bonyolították, akiknek a tisztjei közül sokan laktak 

külföldre távozottaktól jogtalanul elvett lakásokban. Mint a beve-

zetőben leírt esetben… 

(Boros Ernő: Nagykárolyban 2.767, az egész megyében 7.291 

telekkönyvi lap eltűnt Nagykároly és Vidéke, 2009. január 22.) 

* 

Akár 2039-ig is elhúzódhat a kommunizmus idején elkob-

zott ingatlanok visszaszolgáltatása – olvasható abban a közle-

ményben, amelyet Dacian Cioloş miniszterelnöknek a restitúciós 

hatóság tevékenységét vizsgáló testülete tett közzé. Megállapítot-

ták, hogy a 2001/10-es törvény alapján, magánszemélyek által 
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benyújtott visszaszolgáltatási kérelmek elbírálása 2005 és 2015 

között lassú ütemben haladt, évente 1.785 ügyben született dön-

tés. 2004 végén még több mint 42.000 kérelem volt a hatóság 

asztalán. Ha ebben az ütemben folyik a restitúció, a folyamat csak 

24 év múlva, 2039-ben zárul le. A több mint 42.000 kérelemből 

és a hozzájuk társuló iratcsomóból 12.134-et adtak ki a hatóság 

valamelyik alkalmazottjának, több mint 30.300, vagyis a kérel-

mek több mint 71 százaléka még feldolgozatlan. Az ellenőrző 

testület szerint a 2013/165-os törvény alapján elbírálandó, több 

mint 11.500 kárpótlási kérelem 54 százaléka esetében még sem-

milyen lépést nem tett a hatóság az elbírálás érdekében. A tör-

vény szerint május 20-ig kellene ez utóbbiak esetében döntésnek 

születnie, de ez azt jelenti, hogy a hatóságnak havonta 1.688 ké-

relemről kell határoznia, miközben két és fél év alatt havonta 

csak 97 iratcsomót dolgozott fel. Romániát az Emberi Jogok Eu-

rópai Bírósága szólította fel 2010-ben, hogy tegye működőképes-

sé az államosított ingatlanokkal kapcsolatos jogorvoslati rendsze-

rét, miután több mint háromezer – a visszaszolgáltatás ütemével 

és a megítélt kárpótlással elégedetlen – panaszos perelte be a 

strasbourgi bíróságon. Az ennek nyomán megszületett új jogor-

voslati törvény 2013-ban lépett hatályba. Az elmúlt egy évben 

több korrupcióellenes eljárás indult a restitúciós hatóság volt ve-

zetői ellen amiatt, hogy ingatlanüzérek – akik a tulajdonosoktól 

vagy örökösöktől olcsón megvették a kárpótlási jogot – soron 

kívül jogtalanul magas, több tízmillió euróra rúgó kárpótlási ösz-

szegeket kaptak.  

(Maszol.ro: Akár 2039-ig is elhúzódhat a kommunizmus 

idején elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatása. 2016. február 02.) 

2018 októberében a magyarországi Kisebbségi Jogvédő 

Intézet konferenciát tartott, amelynek a romániai restitúció (illet-

ve az itteni visszaállamosítások) volt a fő témája. Néhány részlet 

az ott elhangzottakból: 

„Romániában visszalépés tapasztalható a restitúció, vagyis 

az ingatlan-visszaszolgáltatás terén – állapította meg Csóti 

György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója. Aki elmondta, 
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hogy tíz hónapja gyűjtik az ezzel kapcsolatos diszkrimináció bi-

zonyítékait, a munka eredményeként pedig petícióval fordulnak 

majd az Európai Parlamenthez, rábírandó az Európai Bizottságot 

arra, hogy indítson kötelezettségszegési eljárást Románia ellen. 

(…) 

Románia 2001-ben kezdte el a restitúciót, a NATO-

tagságnak ugyanis feltétele volt a totális diktatúrákból következő 

kárpótlási ügyek rendezése. Korábban ráadásul kétféle ingatlan-

nyilvántartási gyakorlat volt az országban, ezeket csak 1997-ben 

egyesítették, ám az erről szóló törvényt nem lehet érvényesíteni, 

mert máig sincs országos, térképezett ingatlan-kataszter – muta-

tott rá a restitúciós káoszra dr. Kurucz Mihály, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Agrárjogi Tan-

székének vezetője. (…) 

Az uniós jog ugyan nem garantálja a tulajdonhoz való jo-

got, egy tagállam csatlakozásának nem feltétele, hogy kárpótlást 

nyújtson az elkobzott ingatlanokért, de ha valamely tagállam 

ilyen jogszabályt hoz, azt csakis az EU-s jognak megfelelően 

teheti – hangsúlyozta Korom Ágoston európai jogász, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kará-

nak tanársegédje. Erről egyébként brüsszeli papírja is van a Ki-

sebbségi Jogvédő Intézetnek, mely egy francia európai parlamenti 

képviselőn keresztül kért állásfoglalást az Európai Bizottságtól, 

mely testület ugyanakkor eltolta magától a problémát, nem indí-

tott kötelezettségszegési eljárást az ügyben arra hivatkozva, hogy 

az egyéni jogszolgáltatások nem indukálnak határokon átnyúló 

tőkebefektetéseket. Az EU-s jog érvényesülése felett őrködő eu-

rópai ombudsman azonban úgy foglalt állást, hogy nem utasítható 

el a megalapozott panasz. (…) A román bíróságok bizonyos 

ügyekben tendenciózusan figyelmen kívül hagynak bizonyítéko-

kat, ez pedig ellentétes az EU-s joggal – húzta alá a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem munkatársa. (…) 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága ezernél is több ma-

gánszemély keresete nyomán 2010-ben meghozott ítéletében arra 

kötelezte Romániát, hogy 2012. júniusáig léptesse életbe a kár-
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pótlásokkal kapcsolatos jogorvoslat működőképes lehetőségét, 

illetve zárja le az évtizedek óta húzódó ügyeket. Az ezt célzó 

2013/165-ös törvényre hivatkozva azonban Bukarest nem ezt 

teszi, hanem korábban már lezárt ügyeket nyit újra, és számos 

ingatlant visszaállamosít. Ez ellen nehéz fellépni, hiszen sok érin-

tett ember idős vagy külföldön él, a rövid fellebbezési határidők-

ből való kicsúszás pedig jogvesztő hatállyal jár – avatta be a hall-

gatóságot a román igazságszolgáltatás visszásságaiba dr. Kis Júlia 

ügyvéd, a kolozsvári székhelyű Jogaink Egyesület alapító elnöke, 

aki számos konkrét esettanulmányon keresztül mutatta be a kép-

telen állapotokat. Emellett, mondta, a bíróságok gyakran hozzá-

férhetetlen dokumentumokat kérnek, egyes iratcsomók pedig 

kézen-közön eltűnnek. Úgy tűnik, az a cél, hogy kifárasszák az 

embereket, elérve, hogy feladják a jogi küzdelmet – vonhatta le a 

következtetést a hallgatóság.  

(Demokrata, 2018.10.12.) 

Dr. Karácsonyi Károly 1969 és 1988 között a nagykárolyi 

múzeumban dolgozott, „svábból jött magyar” feleségével együtt 

1988. októberében települt ki Németországba. A következőket 

harminc évvel a rendszerváltás után, 2020 szeptemberében hallot-

tam tőle.   

– Mivel hivatalosan települtünk ki, az akkori törvény sze-

rint előtte minden ingatlanunk az állam tulajdonába kellett kerül-

jön. Ez a következő hat ingatlant jelentette: egy háromszobás 

blokklakás (amely árának kb. az egynegyedét addigra még nem 

törlesztettem); egy téglából épült garázs; egy nagykárolyi családi 

ház hatodrésze; a szüleim házának harmadrésze, valamint két 

szőlős. Akkor azt mondták, mindnek kifizetik az árát, de éppen 

nincs erre pénz az államkasszában, ezért két dolog között választ-

hatok: vagy addig várok a kitelepüléssel, amíg lesz pénz, vagy 

megbízok valakit, aki idehaza felveszi helytettem, ha megjön a 

pénz. Persze, hogy az utóbbi lehetőséget választottam. Azonban 

pénzt azóta se kaptam. A két szőlőst és a szüleim házából járó 

részt 2001-ben visszaadták természetben. Akkor azt mondták, a 

másik három ingatlanért pénzbeli kárpótlást fogok kapni. Azon-
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ban a valóságban hosszú évekig csupán annyi történt, hogy vala-

hányszor hazajöttünk két hétre, abból egy hetet különböző papí-

rok után járással, meg ilyen célú költekezéssel töltöttünk. A fele-

ségemnek annyira elege lett az egészből, hogy kijelentette: ’Ezek 

itt csak hitegetnek, járatnak, pénzt költetnek velünk, közben meg 

majd kitalálják, miért ne adjanak vissza semmit. Ennek vessünk 

véget!’ Akkor abba is hagytuk az utánajárást. Mivel gyakran lá-

togatok haza, annak érdekében, hogy ilyenkor legyen lakóhe-

lyem, 2005-ben vásároltam Nagykárolyban egy hetedik ingatlant 

is, egy blokklakást. Ugyancsak 2005-ben, a maradék három in-

gatlanért járó kártérítéshez jutás érdekében ügyvédet fogadtam. A 

bíróság kimondta, hogy jogom van a kártérítésre. Igen ám, de 

ismét az következett, ami 1989 előtt: közölték, hogy egyelőre 

nincs pénz, majd akkor fizetnek, ha lesz… Ez 15 éve történt, a 

maradék három ingatlanért járó pénzt azóta se láttam. Pedig an-

nak idején megkínlódtunk mindenünkért. Idehaza mindkettőnk-

nek közvetlenül kitelepülésünk előtt volt a legnagyobb a fizeté-

sünk, a feleségemé havi 2.200, az enyém 2.500 lej…     

Még annyit: Dr. Karácsonyi Károly 2010-ben Nagyká-

rolyban Pro Urbe díjat kapott. Romániában az 1989 decemberi 

események után 23 tudományos tárgyú könyve jelent meg ma-

gyar és román nyelven. Flora şi vegetaţia judeţului Satu Mare 

(Szatmár megye flórája és vegetációja) című, 1995-ben nyomda-

festéket látott könyvét 1996-ban a Román Akadémia a természet-

tudományi könyvek kategóriájában 1. díjjal tüntette ki.  

Az írás, amelyből a következő részleteket fordítottam, 

2021-ben jelent meg, a román nyelvű Szabad Európai Rádió in-

ternetes honlapján.  

 „Az Emberi Jogok Európai Bírósága (CEDO) 2020-ban 

arra kötelezte Romániát, hogy rekord összegű, közel 34 millió 

euró kártérítést fizessen olyan tulajdonosoknak, akiket annak ide-

jén önkényesen fosztottak meg ingatlanaiktól. Horaţiu Radu, 

Románia volt CEDO ügyvédje, az Igazságügyi Minisztérium je-

lenlegi államtitkára szerint ez az összeg nagyobb az utóbbi tíz 

évben összesen megítéltnél, és már ki is lett egyenlítve. A számok 
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mögött megrázó történetek, igazuk tudatában kihaló családok 

drámái húzódnak meg. Sokévi pereskedés, egyre szövevényeseb-

bé, átláthatatlanabbá váló törvénykezés, a hatóságok akadékosko-

dásai keserítették meg azok és utódaik életét, akiket saját házaik-

ból az utcára tettek. A Szabad Európa által megszólaltatott áldo-

zatok következtetése: ’Az állam húzza az időt, azt várja, hogy 

haljunk meg, vagy adjuk fel.’ (…) A Magántulajdonért Egyesület 

(Asociaţia pentru Proprietate Privată) tanulmánya szerint a 

CEDO által 2020-ban megítélt kártérítések összértékének a 97 

százalékát a magántulajdonhoz való jog tiszteletbe nem tartása 

miatt indított perekben fizették ki. Pontosabban olyan esetekről 

van szó, amelyekben a volt tulajdonosok romániai bíróságokon az 

állam által lakóknak eladott ingatlanaikért kártalanítást, vagy a 

kérdéses ingatlanok természetben való visszaszolgáltatását pró-

bálták elérni. A Ion Iliescu rezsim által meghozott hírhedt 

112/1995-ös Törvény értelmében a bérlők nagyvárosok luxus-

negyedeiben külvárosi garzonlakások áráért vásárolhattak villákat 

és lakásokat. Ez azonban csupán egyike a kommunisták által in-

gatlanaiktól erőszakkal megfosztott tulajdonosokkal szemben a 

rendszerváltás utáni időszakban elkövetett nagy igazságtalansá-

goknak. A helyzet legfőbb előidézője a 112-es Törvény, amely-

nek megjelenése után 2001 és 2013 között történtek jogi próbál-

kozások, majd ezt követően valamennyi mostanáig hatalomra 

került kormány késleltette az uniós ajánlásoknak megfelelően 

meghozott 165/2013-as Törvény alkalmazását. ’Talán, ha alkal-

mazták volna ezt a törvényt, nem következik be az, hogy a CEDO 

ilyen összegek kifizetésére kötelezzen’ – magyarázta a Szabad 

Európának Cătălin Ivasciuc, a Magántulajdonért Egyesület elnö-

ke. (…) A 112-es Törvényen kívül egy Petre Roman akkori mi-

niszterelnök által 1991-ben aláírt Kormányhatározat is nagyban 

befolyásolta a helyzetet. Ennek révén az állami vállalatok a 

szakminisztériumaiktól egyoldalúan olyan épületek és földterüle-

tek tulajdonlapjaihoz juthattak, amelyeknek jogos tulajdonosaik 

voltak. Utóbbiak több száz pert indítottak, ezek egy része a romá-

niai bíróságon való elvesztésük után szintén a CEDO elé került. 
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(…) Most valamennyi ilyen dosszié ítélet-cunamiként súlyt le, 

mondja Adrian Vasiliu, visszaszolgáltatási perekre szakosodott 

ügyvéd. (…) Răzvan Horaţiu Radu, volt CEDO-ügyvéd szerint a 

román államnak ezek a rendszerváltás utáni melléfogásai még 

továbbra is éreztetni fogják hatásukat, a CEDO a jövőben is sok 

esetben el fogja ítélni Romániát a magántulajdonhoz való jog 

garantálásának az elmulasztása miatt. (…) A CEDO Romániát 

2020-ban a magántulajdonhoz való jog be nem tartása miatt egé-

szen pontosan 34.700.924 euró kártérítés kifizetésére ítélte, ami-

ből 33.874.800 eurót 188 dossziét érintő tíz határozatban megítélt 

összegek tesznek ki.”   

(Andreea Pora: Efectul Iliescu 34 mil. de euro condamnare la 

CEDO. Fost proprietar de imobile: „Aşteaptă să murim”, roma-

nia.europalibera.org, 08.04.2021) 

A CEDO által 2020-ban megítélt közel 34 millió euró kár-

térítés a hasonló esetekben született döntések töredékét jelenti 

csupán. Olyan eseteket, amelyek kötélidegzetű károsultjainak 

talán csak azért volt elegendő kitartásuk és persze pénzük a gyak-

ran soha véget nem érőnek, kilátástalannak tűnő pereskedéshez, 

mert különösen nagy értékű ingatlanokért reméltek kártérítést.  

A Magántulajdonért Egyesület elemzése szerint a CEDO 

rendelkezése értelmében a 165/2013-as Törvény megjelenésekor 

folyamatban lévő valamennyi, a 10/2001-es Törvény alapján be-

indított perben 2018. május 20-ig döntés kellett volna szülessen. 

Azonban a szóban forgó dátumig, csak az esetek 52 százalékát 

oldották meg. Ráadásul a volt tulajdonosokat még utóbbiak leg-

alább egy részében is megrövidítették. Egyesek számára külön-

böző okok miatt a bíróságok ítéltek meg elvett ingatlanaik valós 

értékénél kisebb összegű kártérítést. Mások belefáradva, belesze-

gényedve a kilátástalannak tűnő pereskedésbe nyerészkedőknek 

adták el jogaikat, persze a várható kártérítés összege alatti áron. 

(Ami után – hogy, hogy nem – a hosszú ideje „altatott” ügy re-

kordidő alatt megoldódott.)  

Mi történik a továbbiakban a három évtizeddel a rend-

szerváltás után is megoldatlan 48 százalékkal? Lehetetlen előre 
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látni. Csak annyi biztos, hogy az egyre hosszabb ideje kielégítet-

lenül maradó követelések közül rengetegben magyarok, németek, 

más nemzetiségűek érintettek. Magánszemélyek és közösségek, 

egyesületek egyaránt. Kastélyok, villák, egyházi javak, hajdani 

udvarházak, gyárak, iskolák, könyvtárak, lakóházak, lakások, 

földek, közbirtokosságok, erdők stb. volt tulajdonosai, illetve 

ezek örökösei várnak „az igazság eljövetelére.”    

Summa summarum: az 1989 decembere előtt elkobzott 

ingatlanok ügyét harminc év alatt sem rendezték megnyugtatóan 

Romániában. Annak ellenére sem, hogy az Emberi Jogok Európai 

Bírósága 2010-ben meghozott ítéletében arra kötelezte Bukares-

tet, hogy legkésőbb 2012 júniusáig tegye ezt meg. Mi lehet e mö-

gött? Vajon a mindenkori román hatalom részéről egyáltalán volt, 

illetve van-e valós szándék valamennyi akkor kisemmizett kárta-

lanítására? Vagy valóban „az a cél, hogy kifárasszák az embere-

ket, elérve, hogy feladják a jogi küzdelmet?” Másszóval, hogy 

minél kevesebb jogosultat fizessenek ki, jelesen csak azokat, aki-

ket feltétlenül muszáj? (Vagy akik német állampolgárokként is 

belesimulva a sajátos romániai viszonyokba, megfelelő helyeken 

leadják a „sápot”?)  

Annak idején a svábok magánszemélyekként, nem pedig 

jogi személyekként hagyták el Romániát, elkobzott ingatlanaik is 

magántulajdonban, nem pedig közösségi tulajdonban voltak. 

Ezért jelen összefüggésben eddig csak a magántulajdonú elkob-

zott ingatlanok helyzetéről esett szó. Érdemes azonban legalább 

egy pillantást vetni arra is, ami a hajdanában Románia kisebbségi 

polgárainak közösségi tulajdonát képező ingatlanokkal, javakkal 

Trianon óta történt. Így ugyanis megtudhatjuk, vajon újkeletű, 

vagy egész idő alatt érvényesülő tendenciáról van-e szó.  

2016-ban Brüsszelben kerekasztal-beszélgetést tartottak a 

volt kommunista országokban elkobozott ingatlanok visszaszol-

gáltatásáról. Tőkés László európai parlamenti képviselő ezen a 

következőképpen összegezett. „Romániában 2.140 egyházi ingat-

lant érint a restitúció ügye. Ezeknek nagyjából a feléről született 

döntés, ugyanakkor az ingatlanoknak alig egyharmada került 
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vissza jogos tulajdonosaikhoz, mert a döntést megtámadta a ro-

mán állam.”  

A következőket Vincze Gábor történész mondta a ma-

gyarországi Kisebbségi Jogvédő Intézet által 2018 októberében a 

romániai restitúció témakörében megrendezett (már korábban is 

említett) konferencián: 

„Száz éve folyik az erdélyi magyarság tudatos elszegényí-

tése, kezdve a magyar arisztokrácia és az egyházak földjeinek 

elvételével, amit a két világháború közti, formálisan többpárt-

rendszerű demokrácia keretei között hajtottak végre. A második 

bécsi döntés után jelentős magyar tőkebefektetésre került sor a 

felszabadult és visszatért Észak-Erdélyben. A magyar állam tá-

mogatta az egyházakat, a szövetkezeteket, a magyar nyelvű lapo-

kat, a kolozsvári magyar színházat, nagyszabású vasútfejlesztése-

ket és építéseket indított, egyszóval igyekezett növelni az erdélyi 

magyar gazdasági és kulturális erőt. Ehhez a többek között a gyu-

lafehérvári római katolikus püspökség érdekeltségébe tartozó 

Transylvania Bank Rt. is hozzájárult egyebek mellett kedvezmé-

nyes hitelek nyújtásával. 1945 után a megszálló és újra berendez-

kedő román állam lefoglalta a deklaráltan ellenségesnek tekintett 

vagyont, és létrejött egy intézmény ezek kezelésére. Egy jogsza-

bályban megalkották a vélelmezhető ellenség fogalmát. Erre hi-

vatkozva kezdődött a magyarság szisztematikus kifosztása, és bár 

a kommunista diktatúrába zuhanó Magyarország tárgyalni próbált 

Bukaresttel, az 1953-ban megkötött vagyonjogi egyezményben 

végül a Rákosi-rendszer többről mondott le, mint amit a románok 

követeltek. Ennek következményei máig hatnak, iskolapélda, 

hogy a kolozsvári magyar konzulátus magyar állami tulajdonban 

lévő épületét titokban egyetlen tollvonással a román állam tulaj-

donaként jegyezték be a telekkönyvbe.” 

Ilyen előzmények után nehezen hisszük el, hogy ez alka-

lommal másról lehet szó, mint amit mi, magyarok, németek, zsi-

dók stb. 1918 óta tapasztalunk Romániában…  

 



179 

 

Elnémettelenedett Szatmár megyei települések 

 

Miközben idehaza egyesek a sorozatosan tapasztalható negatív 

jelenségek ellenére is a kitelepülési folyamat lelassulásáról be-

széltek, a legoptimistábbak pedig egyenesen a folyamat vissza-

fordulásáról, azaz a már kitelepült idősebbek legalább egy ré-

szének a hazatelepüléséről álmodoztak, több németek által (is) 

lakott Szatmár megyei településen egészen más zajlott.     

1990-ben és 1996-ban csak szúrópróbaszerűen, néhány el-

sősorban magyar ajkú svábok által lakott Szatmár megyei faluban 

kérdeztem rá a kitelepülés alakulására. 1997 és 2002 között vi-

szont valamennyi olyan Szatmár megyei települést felkerestem, 

ahonnan 1945 januárjában németeket, illetve német származásúa-

kat deportáltak a hajdani Szovjetunióba. Ez alatt nem csupán a 

svábok által lakottakat, hanem valamennyi olyan Szatmár megyei 

települést kell érteni, ahol bármilyen német etnikai csoport tagjai 

nagyobb számban éltek, ugyanis a deportálást kivitelező szovjet 

katonák figyelmét egyik ilyen település sem kerülte el. Akkori fő 

célom a deportálás krónikájának a megírása volt, de a hajdani 

deportáltak a szovjetunióbeli pokoljárásukon kívül a településü-

kön élőkkel Romániában történtekről is sok mindent elmondtak. 

A következőkben az akkor lejegyzetteket leginkább csak újabb 

keletű számadatokkal egészítettem ki.    

 

Hadad, 1999. tavasza  

Mészáros Árpád helybeli református lelkész: – Hadadon 

nem katolikus svábok élnek. Észak-Erdély egyetlen német nyelvű 

lutheránus egyházközsége található itt. (Pontosabban az, ami eb-

ből még megmaradt.) A helybeli németek azt követően kerültek 

ide, hogy a XVIII. század közepén, a nagy protestánsüldözések 

idején (ahelyett, hogy kényszerűségből más hitre tértek volna át) 

elmenekültek Németország nyugati részéből. Az új hazát kereső 
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németeket Wesselényi Ferenc várúr telepítette le Hadadon, ahol 

éppen kevéssel azelőtt pestisjárvány pusztított, illetve ritkította 

meg a lakosságot. A település később a német nyelvű protestan-

tizmus egyik központjának számított. 

Sánta (Schatner) Erzsébet: 1920-ban születtem, 1926 és 

’33 között jártam iskolába. Akkor külön német iskola működött a 

faluban, ahol a földrajzot és a történelmet románul tanították, 

minden más tantárgy oktatása németül folyt. Amikor az iskolát 

elvégeztem, a faluban még lakott annyi német, mint magyar, és 

gyerek is annyi volt, hogy az evangélikus templom mellett építet-

tek még egy német iskolát, mégpedig emeleteset, amelynek a 

földszintjén német óvoda működött. Az az épület most üresen áll. 

A régi német iskola épületét ma román templomnak használják. 

Miután a második háború idején több hadadi német férfi beállt az 

SS-be, 1944. októberében német katonák azzal jöttek a faluba, 

hogy el kell hagynunk az országot, és Németországba kell men-

nünk, mert nemsokára idejönnek az oroszok, és akkor itt rossz 

lesz a németeknek. Vagy 20 család ült szekerekre és ment el, fő-

leg a Nagy utca német soráról, ahol a „tiszta” német családok 

laktak.  

Franz Löscher, a hadadi evangélikus templom gondnoka, 

akit a helybeliek úgy emlegetnek, hogy „a német harangozó”: – A 

háború előtt 800 német élt Hadadon. A pusztulásunkat azonban 

nem a háború okozta, hanem ami utána következett. Előbb a visz-

szavonuló német csapatokkal együtt hagyták el sokan a falut, 

majd 1945 januárjában az oroszok elhurcolták az idehaza marad-

tak színe-javát. A hadadi németek közül, akik 1944 októberében 

mentek el a németekkel, ’45 után néhányan hazajöttek ugyan, de 

amikor látták, hogy itt mi folyik, megint elmentek, és többé már 

nem tértek vissza. Ausztriában, Németországban, Kanadában 

telepedtek le. A ’60-as évek elejére már csak vagy 200-an marad-

tunk Hadadon. Amikor jött a kollektivizálás, ismét sok német 

elköltözött innen, egyelőre Aradra, Nagybányára, ki hol kapott jó 

munkahelyet. Később még tovább mentek, általában Németor-

szágba. 1990-ben Hadadon még száznál többen voltunk németek. 
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Aszerint, hogy a pünkösdistákat meg a baptistákat hova soroljuk, 

azóta leapadtunk 10-re, vagy 28-ra. Immár több hadadi él 

Schwenningenben, Rastattban, Trossingenben, mint Hadadon. A 

kitelepültek a földjüket általában nem is igényelték vissza. A há-

zaik időközben tönkrementek. Részben államosítva lettek, aztán 

olyasmi következett, mint a viccben: „Măi, ţigane, arde satul! – 

Las’ să ardă, mă mut în altul.” (Hé, cigány, ég a falu! – Hadd 

égjen, másikba költözök.) A hadadi volt német házakba is olyan 

emberek költöztek, akik, ahelyett, hogy amikor erre szükség mu-

tatkozott, a karbantartással törődtek volna, inkább úgy spekulál-

tak, hogy nem baj, ha ez a ház tönkremegy, mert akkor majd má-

sik üresen állóba költöznek. Így aztán mára a volt német házak 

egy részéből már csak romok maradtak, a többiben romák (cigá-

nyok), románok, magyarok laknak.  

A 2011-es népszámlálás alkalmával a számlálóbiztosok 

3.056 lakost írtak össze, ezek 25,45%-a románnak, 67,37%-a 

magyarnak, 4,77%-a romának (cigánynak) vallotta magát. (1,7% 

ismeretlen, 0,68% más etnikumú). 

A németországi Hadadi Németek Közösségének olyan 

idősebb személyek a tagjai, akik Hadadon születtek, gyermek-

ként, fiatalként (esetleg felnőttként is) több évig itt éltek, majd 

Németországba szöktek/menekültek/települtek, ám továbbra is 

kötődnek szülőföldjükhöz, bizonyos szempontból változatlanul 

hadadiaknak tekintik magukat. Ez a szervezet 2018. augusztus 4-

én a hadadi evangélikus templom kertjében emlékművet avatott. 

„Rendeltetéséről” magán az emlékművön négy nyelven (németül, 

magyarul, románul és angolul) a következő olvasható: „Az 1752. 

évtől itt élt hadadi német lakosok emlékére.” Értsd: olyan közös-

ségére, amelynek tagjai két és fél évszázadon át itt éltek, időköz-

ben azonban (akárcsak Nagyszeben környékéről a szászok) va-

lamennyien elmentek, így mára már csak az emlékük maradt 

Hadadon… 
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A hadadi emlékmű, amelyet 2018-ban abból az alkalomból emeltek, hogy 

a több mint két és fél évszázaddal korábban idetelepült németeknek már 

írmagja sem maradt a településen. 

 

Szatmár megyének több olyan települése is van, ahol az 

egykori német közösség tagjai ugyanilyen okból a hadadihoz ha-

sonló szövegű emlékművet állíthatnának.  

 

Szinfalu, 1998. november 

Tom Josef, 74 éves, Németországból hazalátogató férfi: – 

Gyermekkoromban, az oroszok bejövetele előtti időkig Szinfalu-

ban mi, svábok, voltunk többen, de a település másik végében 

már akkor is románok laktak. Egy falu volt ez, mi mégis úgy 

mondtuk, hogy két falu különíthető el benne: a sváb falu, meg a 

román falu. A település egyik fertályában volt a sváb falu, a má-

sikban a román falu. Akik a sváb faluban éltek, akkor még nem 

keveredtek a román faluban élőkkel, és fordítva. Ez majd csak 
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később jött divatba, amikor mi, svábok, már nagyon kevesen let-

tünk, ami szinte lehetetlenné tette az egymás közötti házasodást. 

A falu két fertályában persze külön templom és külön iskola is 

volt. A sváb iskolában elsőtől negyedikig németül tanultunk, ro-

mán időben ötödikben és hatodikban inkább románul. Szinfalu-

ban ezt a két nyelvet használta a nép, magyarul már akkor is ke-

vesebben tudtak, jelenleg pedig a fiatalabbak pláne nem beszélik 

ezt a nyelvet. 1944. szeptember vagy október 15–20. körül német 

katonák jöttek azzal, hogy mindenki fogjon be a szekerébe, és 

induljunk el nyugat felé.  

Kerekes Béla, 69 éves: – Mi öten voltunk testvérek, édes-

apánkkal, édesanyánkkal együtt heten laktunk a házunkban. 

Amikor minket is ki akart hajtani, édesapám, Kerekes István, ezt 

mondta: – Én nem megyek ki a házamból! Így aztán mind a heten 

idehaza maradtunk. Rajtunk kívül csak Ettinger pap meg 12 vagy 

13 család nem ment el.  

Tom Josef: – Mindenkinek volt saját lova, tehene, a jó-

szágokat befogtuk a szekerek elé, elöl és hátul német katonák 

lovagoltak, így haladt a karavánunk. Ausztriában a legtöbben 

helybeli gazdákhoz kerültünk dolgozni, a lányok iskolába jártak. 

Ausztriának azt a részét akkor az amerikaiak tartották megszállva.  

Kerekes Béla: – Miután a németek nyomában az oroszok 

is elvonultak, néhány alsóhomoródi sváb család Szinfaluba költö-

zött, mert Homoród a nagy harc közben szinte teljes egészében 

leégett, így az ottaniaknak nem volt hol lakniuk. Ezáltal valame-

lyest megint benépesült az októberben elmenekültek távozása 

után egyébként nyomasztóan üresen maradt falu. De csak nagyon 

rövid időre, mert az oroszok nemsokára, ’45 januárjában még az 

ott maradt néhány munkaképes svábot is elvitték málenkij robot-

ra. Miután a deportáltakat is elhurcolták, a lakatlanul maradt há-

zakba román kolonistákat telepítettek. Akik aztán olyan jól érez-

ték itt magukat a máséban, hogy akkor se voltak hajlandóak ki-

menni, amikor a házak tulajdonosai visszajöttek. Így aztán, mi-

közben a házaikat a kolonisták bitorolták, a hazatért svábok haj-
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léktalanokként éltek. Jobb megoldás híján éjszakánként például a 

mi csűrünkben is többen aludtak közülük. 

Tom Josef: – Az elmenekült szinfalusiak egy része Auszt-

riában telepedett le, mások Amerikába vagy Németországba men-

tek tovább, 100–120 család azonban ’46-ban visszajött. Utóbbiak, 

bár a házaik a háború ellenére is épen maradtak, jó ideig mégis 

földönfutókként lézengtek idehaza. Nem mondom, a Nagybánya 

környékéről idetelepített román kolonisták között akadt olyan 

rendes ember is, aki, amikor látta, hogy annak a háznak, amelybe 

betelepedett, visszatért a jogos tulajdonosa, azt mondta neki, gye-

re, ez a te házad, lakjál benne, ha már így alakult, én visszame-

gyek Nagybányára. De csak kevesen tették ezt meg, a kolonisták 

többsége kikergette a saját házából a sváb tulajdonost. ’46-ban, 

miután hazatértünk, ezért szállásoltuk be magunkat mi is a német 

iskolába, ahol 2–3 más családdal együtt egy tanteremben laktunk. 

Mi csak körülbelül egy évig éltünk így. Azzal volt szerencsénk, 

hogy a házunk nagyjavításra szorult, aminek az elvégzéséhez a 

benne lakó román kolonistának nem fűlött a foga, inkább kiment 

belőle. Ekkor mi az alkalmat kihasználva hamar beköltöztünk, és 

ott is maradtunk. A hazatért svábok többsége azonban csak ’53-

ban kapta vissza a házát, azért cserébe, ha belépett a kollektívába. 

Addigra már minden sváb meggyőződött róla, hogy a házát bitor-

ló románt semmilyen más módon nem tudja kitenni a tulajdoná-

ból, hát a románokkal ellentétben a svábok mind beléptek a kol-

lektívába, hogy kapják vissza a házukat. 

Kerekes Béla: – Volt itt egy nagyon ravasz primăriţa (pol-

gármesternő), az, amikor látta, hogy a románokkal nem tudja 

megalakítani a kollektívát, kitalálta, hogyan alakíthatja meg a 

svábokkal. Tudta, hogy a hazatértek nagyon ragaszkodnak a sa-

játjukhoz, hát megígérte: aki közülük a földjével együtt belép a 

kollektívbe, visszakapja a házát. Úgy is lett. De azért a végén 

mégis a kolonisták jártak jobban. Mivel ők románok voltak, nem 

pedig minden joguktól megfosztott svábok, azokat még a más 

házából se lehetett csak úgy kitenni. Ezért a fejesek azt találták 

ki, hogy házhelyet biztosítottak nekik Szinfaluban, aztán mind-
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egyik család számára 18 ezer lejes számlát nyitottak a bankban 

azzal, hogy ezen a pénzen építsenek maguknak új házat. 18 ezer 

lej akkoriban egész kis vagyon volt, valóban takaros házat lehe-

tett rajta emelni. A kolonisták el is kezdték az építkezést, de a 

svábok házából majd csak akkor mentek ki, amikor a banktól 

kapott pénzen épült másik már beköltözhető állapotba került. A 

svábok addig is ott húzták meg magukat, ahol tudták. Azt a szin-

falui utcát, ahol a kolonisták a bankban számukra elhelyezett 

pénzen házakat építettek maguknak, ma is úgy nevezik, hogy 

strada Băncii (Bank utca).  

Tom Josef: – 1954–55-ig, mire a banktól kapott pénzen a 

kolonisták valamennyien másik házat építettek maguknak, a ha-

zatért szinfalui svábok is mind visszakapták a saját házukat. 

Csakhogy azóta meg szinte mind kitelepültek Németországba, 

ami miatt a legtöbbjüktől ismét elvették a házát, méghozzá úgy, 

hogy mostanáig kárpótlást se kaptak érte. Az egyik így megüre-

sedett épületbe még Ceauşescu idején három cigány családot köl-

töztetett a szfát (tanács), a többi sváb házat, akárcsak a negyvenes 

évek közepén, megint románok foglalták el. Így aztán mostanára 

Szinfalu hajdani sváb fertálya is román falu lett. 

– Mi, Mutterek, négyen vagyunk, de bennünket már ne 

számítson az itteniek közé, mert nemsokára követjük a többi kite-

lepülőt Németországba, akkor Szinfaluban tizenheten maradnak 

még a mi fajtánkból. Kívülük ma már az egész falut románok és 

cigányok lakják mondja Johann Mutter harangozó. 

A 2011-es népszámlálás alkalmával Szinfaluban a számlá-

lóbiztosok 575 lelket írtak össze, közülük románnak 412-en, ma-

gyarnak 9-en, romának (cigánynak) 91-en, németnek 19-en, uk-

ránnak 5-en vallották magukat. 

 

Nagymadarász, 1998 augusztus-szeptember 

Schön Sándor, 85 éves: – Madarász elsősorban román fa-

lunak számít, talán emiatt, amikor 1944-ben ide bejöttek, a román 

katonák az embereket általában nem bántották. Annál inkább 
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összepocsékolták a jószágokat, főleg a hízókból sokkal többet 

öltek le, mint amennyire szükségük lehetett. 

Kaiser György, 79 éves: – A román hadsereg katonái in-

kább az állatainkkal viselkedtek rosszul, a helybeli románok 

azonban nemsokára velünk szemben mutatták ki a foguk fehérjét. 

Amikor ’44 decemberében az orosz katonák megérkeztek, Chiş 

Vasile volt a bíró, a jegyzőt valamilyen Orosnak, azt hiszem, Oc-

taviannak hívták. Ők, meg talán még Chiş Dumitru, a nemzetőrök 

főnöke, írták össze azokat, akiket aztán az oroszok elvittek má-

lenkij robotra. Más románok is tudták, hogy mi készül, de nekünk 

nem mondták meg. Mivel a lánya román emberhez ment felesé-

gül, Müller Mihályt a románok megmentették az elhurcolástól 

úgy, hogy Geluba, Vadaspusztára vitték, és ott elbújtatták. Ehhez 

is tudniuk kellett, mi folyik. 

Schön Sándor: – ’45 január 3-án Chiş Ioan, Necşe Ioan, 

Furde Dumitru, Blaga Traian policok orosz katonákkal járták a 

házakat. Hozzánk Necşe jött, és engem Kinál Vencivel együtt vitt 

be az iskolába. 

Ruska–Erli (Rotterné) Lili, 73 éves: – Amikor ez az ember 

január 3-án értem jött, mama ígért Chiş Vasilénak egy tehenet, ha 

idehaza maradhatok, de Chiş nem ment bele. Csak később tudtuk 

meg, hogy miért. Sokkal többre pályáztak azok ennél. Hiába volt 

már idős, mamát is el akarták vitetni az oroszokkal, arra számít-

va, hogy akkor a házunk nekik marad. 

Jeromos (Grammelné) Mária, 76 éves: – Három román 

ember egy udvarból négyünket vitt be az iskolába: Jeromos Ist-

vánt, Kaiser Mihályt, engem, meg Ilona nővéremet, de őt később 

hazaengedték, mert viselős volt. Néhány napig, amíg az iskolában 

maradtunk, madarászi románok őriztek bennünket. 

Kaiser György: – Amikor odabent voltunk, Chiş Dumitru, 

a gárdiánok parancsnoka beszegeztette a madarászi iskola ablaka-

it, hogy a hozzátartozóink ennivalót se adhassanak be nekünk. 

Szerencsére az orosz tiszt megtudta, és elzavarta onnan. A szüle-

inktől tudom, hogy miután minket elvittek Oroszországba, ideha-

za a faluban a románok ezt kiabálták: „Sus românii, jos ungurii, 
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afară cu jidanii!” (Fel a románokkal, le a magyarokkal, ki a zsi-

dókkal!) Ők abban voltak, hogy az odahaza maradt hozzátartozó-

inkat is utánunk hozzák, és máris azt tervezgették, melyikük ki-

nek a házába fog beköltözni. Közben, biztos, ami biztos alapon, 

elkezdték mindenükből kifosztani a védtelenül maradt öregeket 

és gyerekeket. Tőlünk is erőszakkal elvitték az egész búzater-

mést, és amikor édesanyám, Kaiser (Bicsiné) Rozália, nem akarta 

hagyni, Blaga Traian úgy elverte, hogy az oldalbordája is betört. 

Bálintfi (Kaiserné) Irén (Kaiser György lánya): – A né-

metországiak most a szemünkre vetik, hogy sváb létünkre nem 

tudunk németül. Hát azért nem tudunk, mert amikor én gyerek 

voltam, megszólalni se mertünk ezen a nyelven a faluban. Ugyan-

is az itteni románok, ha sváb szót hallottak tőlünk, mindjárt meg-

fenyegettek: – Mentek ti is a fajtátok után! 

A 2002-es népszámlálás alkalmával a településen a szám-

lálóbiztosok 1.076 lelket írtak össze, akik közül románnak 878-

an, magyarnak 36-an, cigánynak 123-an, németnek 2-en, svábnak 

35-en vallották magukat. 

 

Krasznasándorfalu, 1998. augusztus 

Galiger (Munkácsiné) Jolán, 74 éves: – Kislány koromban 

Sándrán szinte mindenki svábul beszélt. [Az itteniek Krasznasán-

dorfalut nagyon gyakran akkor is Sándraként emlegették, ha ma-

gyarul beszéltek, mivel a helység neve németül Schandra, romá-

nul Şandra]. Nagyapámék Darócról meg Krasznaterebesről kerül-

tek ide, úgyhogy odahaza a családban mi a magyar nyelvet hasz-

náltuk, rajtunk kívül Függ Márton plébános meg még vagy 3–4 

család tartotta magát magyarnak. Az iskolában csak német tago-

zat működött. Mielőtt a front elérte Sándrát, a németek unszolásá-

ra a faluban lakó kb. 600 személynek a fele ekhós szekereken 

elmenekült. Őket Ausztriában elosztották, egyesek ottmaradtak, a 

többi Németországba vagy Amerikába került. Ezek később legfel-

jebb csak látogatóba jöttek haza, olyat nem is tudok közülük, aki 

végleg visszatelepült volna. 

 



188 

 

 
 

A krasznasándorfalui római katolikus templom. 

 

Leiss (Hamzáné) Éva, 73 éves: – Valamikor újév táján 

orosz katonák érkeztek a faluba, bennünket deportálásra kisze-

melteket másnap sorba állítottak, és útnak indítottak gyalog, mint 

amikor a zsidókat vitték el. 

Galiger (Munkácsiné) Jolán: – 50-en, 60-an vághattunk 

neki az Erdőd felé vezető útnak a nagy hóban. Főleg lányok masí-

roztunk a sorban, mivel a háború idején a falubeli fiúkból sokan 

SS-katonának álltak, és ezek közül csak kevesen keveredtek haza. 

A mi elhurcoltatásunk után az ekhós szekereken eltávozottak által 

félig már azelőtt kiürített faluban pláne nagyon kevesen marad-

tak, azok is mind gyerekek és öregek. De a lakatlanná vált házak 

nem sokáig álltak néptelenül. Ezeket felsőboldádi (Stîna) meg 
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alsóboldádi (Bolda) románok foglalták el, és tartották meg ma-

guknak később is, nem tudom milyen jogi alapon, talán valahogy 

olyanformán, ahogy Ceauşescu idején a Brassó meg Szeben kör-

nyéki falvakból kitelepülő szászok házaival is történt. 

A 2002-es népszámlálás alkalmával Krasznasándorfalu-

ban a számlálóbiztosok 233 lelket írtak össze, amiből románnak 

102-en, magyarnak 56-an, romának (cigánynak) 56-an, németnek 

3-an, svábnak 9-en, ukránnak 7-en vallották magukat. 

 

Batarcs, 1999. áprilisa 

Hobler Jakob: – Batarcson, a mostani polgármesteri hiva-

tal épületével féloldalasan szemben kezdődő utcának mindkét 

oldala, vagyis az országút és az országhatár között húzódó, három 

kilométer hosszú földsáv volt a németeké. Ezen a részen építették 

fel házaikat, és alakították ki a határtól kb. egy kilométerre véget 

érő, egy sor házból álló, két kilométer hosszú úgynevezett német 

utcát azok, akik valamikor Lengyelországból, Galíciából települ-

tek ide, de nem egy helyről, hanem hat faluból. Az idetelepülés 

1909–1910-ben történt. Azelőtt az egész földterület egy Weisz 

nevű zsidóé volt, aki 

olcsón adott túl rajta, 

mert el akart menni in-

nen. A telepesek között 

volt Hobler Johann, az 

én nagyapám is, aki a 

házunkat építette. Apám 

még Rozlucsban szüle-

tett, orosz földön nőtt 

fel, ezért jobban tudott 

szlávul, mint németül.  

 

 Jakob Hobler 
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Én itt Batarcson annak idején német iskolába jártam, és ha 

apámat németül hallottam beszélni, gyakran kijavítottam. Magya-

rul akkor még egyáltalán nem tudtam, ezt a nyelvet Oroszország-

ban tanultam meg, a többi deportálttól. A batarcsi német utca 

lakói közül a ’40-es évek elején vagy 25-en beálltak az SS-be. 

Emiatt, vagy másért, amikor 1944. október 10-én jött két német 

tiszt, és azt mondták, el kell innen menni, mert közeledik a front, 

nemsokára ideérkeznek az oroszok, csak két család maradt hely-

ben: a mienk meg Kornics Károly a feleségével, Schmerczel Juli-

annával. Azonban Kornicsék magyaroknak számítottak, tehát a 

németek közül tulajdonképpen csak mi maradtunk.  

A nagytarnai római katolikus templom Historia Domusá-

ból: Batarcsról 270, Tarnáról 134 német ajkú katolikus együtt 

menekült el. Hátrahagyták házukat, földjüket, állataikat, házuk 

berendezését, egyszóval mindenüket, amit addig verejtékes mun-

kával teremtettek meg maguknak. Csak annyit vittek el a nagyvi-

lágba, amennyit szekérre tudtak pakolni. 

Hobler Jakob: – Azelőtt 58 német család élt Batarcson, 

1944 októberében a többi 57 apraja-nagyja felkerekedett, elment 

innen, és ezek tagjai közül azóta se települt vissza senki. A mien-

ket és a Kornicsékét nem számítva az eltávozottak házai itt ma-

radtak lakatlanul, a földjeik gazdátlanul. 1944. október 10-én 

mentek el a németek szekerekkel, október 24-én jöttek be az oro-

szok. 1945. januárjában engem elvittek Oroszországba kényszer-

munkára. Mire ’47-ben hazajutottam, a batarcsi német utcának 

szinte minden házában románok laktak. Volt, ahol szemszúrás-

képpen árvereztek, amiről hivatalos papír készült, máshova egy-

szerűen csak beköltöztek. 1950-ben megnősültem. Mivel az egész 

falu tudta rólam, hogy német vagyok, csak hitleriştii-nek (hitleris-

táknak) mondtak, és afféle páriákként kezeltek bennünket. A 

szfáttól [néptanácstól] mindig ránk osztották a legtöbb közmun-

kát, és egyebekben is ott toltak ki velünk, ahol tudtak. A két gye-

rekünket németül egyáltalán nem mertem tanítani, magyarul tud-

nak ugyan, de románul a legkönnyebb nekik beszélni. A batarcsi 

német utca házait és az ezekhez tartozó földeket a jogos tulajdo-
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nosok sohasem kapták vissza. Pedig van olyan is, Preizler Maria, 

aki Szatmárra ment férjhez, román állampolgár, a szülei házát, 

földjét mégis más bitorolja. A többiek, akik Ausztriában (főleg a 

Linz mellett lévő Braunbachkirchenben), Németországban, Ka-

nadában, Ausztráliában, Magyarországon, szóval a világ minden 

táján szétszóródva élnek, nem is kértek vissza semmit. 1998. au-

gusztus 27-én a régiek, vagy ezek leszármazottai közül idejöttek 

Batarcsra vagy 40-en, akkor azt mondták, minek kérjenek vissza 

bármit is, ők erre a helyre úgyse jönnek még egyszer lakni, örül-

nek, hogy megszabadultak innen. Amióta elterjedt a híre, hogy a 

többi német nem kéri vissza a házát, minket sem kezelnek már 

páriákként a faluban. Mert azelőtt az volt ezeknek a legfőbb ba-

juk, hogy attól féltek, meg kell válniuk a potyán szerzett háztól, 

földtől. Tőlünk folyton ezt kérdezték: – Ce se aude? Vin înapoi? 

[Mi hírlik? Visszajönnek?] Így, hogy a német utca házait végleg a 

magukénak tudják, velünk is sokkal barátságosabbak... 

A 2002-es népszámlálás alkalmával Batarcson a számlá-

lóbiztosok 2.106 lelket írtak össze, amiből románnak 2.105, ma-

gyarnak 1 személy vallotta magát. 

 

.  
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Az 1910-ben itt letelepedett 65 német család tagjai által emelt, 1939-ben 

(befejezetlenül) felszentelt, de már a következő évben a hívek nagy része 

nélkül maradt batarcsi római katolikus kőtemplom. Miután évtizedekig 

elhagyatottan állt, a hajdani batarcsiak külföldről hazalátogató utódai 

2004-ben felújíttatták, tetőzetét és ablakait megjavíttatták, ezt követően 

azonban ismét nem gondozta senki. 

 

Barlafalu, 1999. márciusa 

Egli (Malicskiné) Mária, 59 éves: – Egy kezemen meg tu-

dom mutatni, hányan élünk még svábok, illetve sváb-magyarok 

Barlafaluban, merthogy pontosan annyian, ahány ujj van egy ke-

zemen. Én a szüleim révén sváb vagyok, a mostohaanyám meg a 

férjem azonban magyarok voltak, ezért a magyarokhoz is húzok. 

A háború után a falubeli svábok közül magyarul legfeljebb csak 

az idősebbek tudtak. Apámat és mostohaanyámat ’45 januárjában 

elvitték az oroszok. Bár még nem voltam ötéves, engem egyedül 

hagytak a házunkban. Valaki arra járó meghallotta a sírásomat, 
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megszánt, és magához vett. Rövid idő alatt három családnál is 

laktam: Crăciunéknál, Miclăuşéknál meg Contráéknál. 

Túl kicsi voltam ahhoz, hogy tudjam, hol mi történt ve-

lem, de utólag úgy hallottam, új befogadóim két esetben is arra 

való hivatkozással vittek át magukhoz, hogy az előző családnál 

vertek, rosszul bántak velem. 

Lorenz Egli, 72 éves: – Mivel a mi falunkban ezt a nyelvet 

kevesen használták, rosszul beszélek magyarul. Egyformán jól 

beszélek viszont németül meg románul. Amíg mi ’44–’45-ben 

Németországban voltunk, a faluba bejöttek az oroszok, és az ide-

haza maradt svábokat (szám szerint tizenkettőt) elvitték Ukrajná-

ba. ’47-ben kerültek haza. 

Stefan Eghi, 69 éves: – 1944. október 11-én 52 barlafalui 

sváb család kelt útra, négy német katona irányításával, kb. 60 

szekéren. A katolikusok közül csak azok maradtak odahaza, akik 

magyarnak tartották magukat. Németországba érve gazdákhoz 

helyeztek bennünket, dolgozni. 

Anyámmal és a kisebb testvéreimmel 1945 szeptemberében ér-

keztünk haza. A házunkban egy helybeli román családot talál-

tunk. A férfi azt még megengedte, hogy éjszakára ott maradjunk, 

másnap reggel azonban elkergetett bennünket azzal, hogy: Mer-

geţi la Hitler! [Menjetek Hitlerhez!] Amint utólag megtudtuk, a 

következő történt: amíg oda voltunk, a falu románok lakta ré-

szében tűz ütött ki, 45 ház leégett, erre ezek tulajdonosai beköl-

töztek az akkor üresen állt sváb házakba. A házfoglalók között 

voltak rendesebbek, olyanok, akik a visszatérő tulajdonost befo-

gadták, és egy ideig megosztoztak vele a házán. Azonban aki 

svábnak a házába olyan ember jutott, mint a mienkbe, az hozzánk 

hasonlóan fedél nélkül maradt. Mi előbb három ugyanilyen hely-

zetben lévő családdal együtt a plébánián húztuk meg magunkat, 

majd Egli Jánosékhoz költöztünk. Ők ’44 októberében nem jöttek 

velünk Németországba, ezért megtarthatták a házukat. 

Lorenz Egli: – Amikor visszaérkeztünk Németországból, 

a házunkban helybeli románok laktak, akik be se engedtek ben-

nünket. A földjeinket és egyéb javainkat sem kaptuk vissza. Idős 
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édesanyámat az egyik jólelkű barlafalui szomszédunk fogadta be, 

én pedig olyan munkahelyet kerestem magamnak, ahol fedelet is 

biztosítottak a fejem fölé.  

Stefan Eghi: – Addig a szinfalui sváboknak nem volt jo-

guk semmihez, amíg be nem léptek az akkor megalakított ottani 

kollektívbe. Sabo Florica, a primăriţa [polgármesternő], úgy tette 

fel a problémát, hogy aki a földjével együtt belép a kollektívbe, 

visszakapja a házát. Addig a legtöbbjük házában kolonista román 

lakott, a földjük meg anélkül sem volt az övék, hát persze hogy 

majdnem minden helybeli sváb belépett a kollektívbe, hiszen így 

legalább a házukat visszakapták. A kolonistáknak adtak házhe-

lyet, meg 30 ezer lej kedvezményes banki kölcsönt, abból új há-

zat építhettek maguknak. De az ott lakó román még így is egyre 

halogatta, hogy kiköltözzön a mi házunkból. Pedig közben a sváb 

házakban lakó helybeli románok építőanyagot is kaptak, hogy a 

saját, 1945-ben leégett házukat újjáépíthessék. Végül 1956-ban 

úgy sikerült kitegyük azt az embert a házunkból, hogy a szobák 

faláról levertük a vakolatot, és így már nem tetszett neki ott lakni. 

Lorenz Egli: – Csak akkor költözhettünk vissza a házunk-

ba, amikor az addig benne lakó helybeli román, a szfáttól [népta-

nácstól] kapott támogatással befejezte a ’45-ös tűzvészkor leégett 

sajátjának az újjáépítését. De én akkorára már Miszbányára [Nist-

ru] mentem bányában dolgozni. Ott olyan jól kerestem, hogy a 

megtakarított pénzemen később Barlafaluban szép új házat épít-

hettem. Amikor a ’80-as, ’90-es években majdnem minden barla-

falui sváb Németországba távozott, a lányom is kitelepült, én 

pedig bekerültem az öregházba. 

Stefan Eghi: – 1945-ben tavasztól őszig szinte valamennyi 

barlafalui sváb hazajött Németországból. Dolgoztak, gürcöltek, 

szép új házat építettek maguknak. Amikor a 80-as években meg-

indult a kitelepülés, az emberek nem szóltak egymásnak, csak 

utólag hallottuk, hogy na, már ez is Németországban van, meg az 

is. Mostanára szinte valamennyi barlafalui sváb elment az or-

szágból. 
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Egli (Malicskiné) Mária: – Amióta az eszemet tudom, mi, 

svábok, akármit is tettünk ebben a faluban, mindenért ezt mond-

ták ránk: Hitlerişti şi bandiţi! [Hitleristák és banditák!] Jelenleg a 

szemembe nem mondják ugyan, de azért tudom én, hogy a hátam 

mögött most is csak ez van. Az ötvenes évek óta egymástól állan-

dóan ezt kérdezgették: Hitleriştii ăştia de ce au drepturi ca noi? 

[Ezeknek a hitleristáknak miért vannak olyan jogaik, mint ne-

künk?] A szemünkbe meg ilyeneket mondtak: Ce faci? De ce nu 

te duci în Germania? Du-te! [Mit csinálsz? Miért nem mész Né-

metorszégba? Menj!] Hát részben ezért mentek el a barlafalui 

svábok. Mert ki lettek utálva innen. Újabban aztán ugyanazok 

fordítottak a lemezen, és ilyeneket mondanak nekünk, akik még 

itt maradtunk magnak: De ce s-o dus nemţii, cînd toate drepturile 

le-au avut? Au avut toate drepturile, dar tot n-au fost mulţumiţi. 

[Miért mentek el a németek, amikor minden joguk megvolt? 

Minden joguk megvolt, mégse voltak elégedettek.]  

A 2002-es népszámlálás alkalmával Barlafaluban a szám-

lálóbiztosok 902 lelket írtak össze, amiből román 890, roma (ci-

gány) 7, magyar 2, német 2, sváb 1. 

 

 

 



196 

 

 
 

A helyi svábok által épített barlafalui római katolikus templom. 

A kivándorlás eredményeként hívek nélkül maradt, a görögkatolikusok 

használják. 
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Krasznaterebes, 1988. június–július 

Bálintfi (Jeromosné) Gizella, 73 éves: – 1944 őszén a fa-

lunk határában csata volt a németek és a románok között. Mielőtt 

visszahúzódtak, a németek a román hadsereg sok katonáját meg-

ölték a harcok során. Miután ezeket eltemették, a falubeli romá-

nok szinte valamennyi magyarok, svábok lakta háznak beverték 

az ablakát. Közben ezt kiáltozták: Afară cu ungurii, afară cu şo-

vabii! [Ki a magyarokkal, ki a sovábokkal!] 

Czier Márton, 70 éves: – Miután az oroszok helybeli ro-

mánok segítségével bennünket, deportálásra kiszemelteket össze-

gyűjtöttek, 1945. január 3-án elindítottak Oroszországba, kény-

szermunkára.  

Bálintfi (Jeromosné) Gizella: – Alig vittek el bennünket, 

idehaza néhány román már azon civakodott, kié legyen a házunk, 

hogyan osszák fel újra maguk között a határt. Ha csak azokon 

múlik, az idehaza maradottakat már tették is volna kifele az utcára.  

Haris Béla, 75 éves: – Alighogy minket, munkaképes fia-

talokat elvittek, idehaza elterjedt a hír, hogy nemsokára az örege-

ket is a fiatalok után viszik, úgyhogy voltak, akik már a házainkat 

osztogatták egymás közt. A mi házunk például egy Roatiş Vasile 

nevű vasutasnak lett „repartizálva”, mivel a vasút közelében lakunk. 

Historia Domus: 1946. január 27-én este 7 óra után kb. 

50–60 román fiú a parókia előtti kerítést kezdte törni, botokkal és 

késekkel behatoltak a templom melletti házba, majd az ott lévő 

embereket kihúzva véresre verték, megkéselték. A segítségükre 

siető albírót, Jakkel Mártont is véresre verték. Megverték, illetve 

megkéselték Müller Gyulát, Láng Jánost, Rist… Nem tudjuk, 

mikor melyik házba hatolnak be. Állandó félelemben és rettegés-

ben vagyunk. 

Haris Béla: – Az oroszok a mieink közül az erős férfiakat, 

sőt a munkabíró nőket is elvitték, úgyhogy csak a gyenge időseb-

bek meg a gyerekek maradtak idehaza, védtelenül. Ezeket zaklat-

ták, üldözték, terrorizálták a terebesi hős hazafiak. Mígnem Löwi 

Dani meg egy Kruzlics nevű kéményseprő idekerült Erdődről, 

azok aztán rendet tettek. 
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„Itt nyugszik Hermann József 1925–   és neje Stibli Teréz 

1925–”     – a krasznaterebesi római katolikus temetőben akadt 

meg a szemem ezen a sírfeliraton. Reflexszerűen alaposabban 

körülvizsgálódtam, és megállapítottam, hogy nagyon sok más 

síron is hasonló felirat található. 

– Úgy veszem észre, itt, Terebesen, divat az, hogy az em-

berek már életükben a sírkövükre vésetik a nevüket és a születési 

évüket, hogy ha majd zárul földi pályájuk, csupán az elhalálozá-

suk évszámával legyen munkája a sírkövesnek – mondtam a kísé-

retemben lévő Lutz Mártonnak. 

– Többnyire a célszerűség diktálja ezt a megoldást – bólo-

gatott az egyháztanácsi tag. – Nem kizárólag, de leginkább olyan 

esetekben járnak el így, amikor már csak az idős szülők vagy 

szülő van idehaza, a gyerekek vagy a gyerek kitelepült Németor-

szágba, ahonnan nehezebb sírköves után nézni, mint annak, aki itt 

él. A magukra maradt öregek mindent, amit lehet, elintéznek elő-

re, hogy ne kelljen még ezen is törjék a fejüket a fiatalok ott, a 

távolban. 

Az 1992-es népszámlálás alkalmával Krasznaterebes 607 

lakosából 288-an románnak, 49-en magyarnak, 67+83-an német-

nek, 120-an romának (cigánynak) mondták magukat.  

A 2002-es népszámlálás alkalmával a településen a szám-

lálóbiztosok 637 lelket írtak össze, amiből románnak 287-en, ma-

gyarnak 87-en, romának (cigánynak) 226-an, németnek 15-en, 

svábnak 21-en vallották magukat. 

 

Szelestyehuta, 1998. október-november 

Bruzak (Ceteraşné) Maria, 74 éves: – Románul beszél-

jünk, mert nekem úgy a legkönnyebb. Fiatal koromban az öregek-

től még németül tanultunk beszélni, meg imádkozni, de az isko-

lában itt, Szelestyehután csak románul oktattak. Hét osztályt jár-

tam. Legszívesebben német tagozatra iratkoztam volna, de olyan 

nálunk nem működött, még amiatt is nyomban ránk förmedtek, 

ha a szünetben németül szóltunk egymáshoz. „Vorbiţi numai 

româneşte!” [Csak románul beszéljetek!] – hallottuk ilyenkor. 
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Amikor megalakult a Volksbund, persze, hogy beiratkoztunk. A 

Volksbund aztán a bátyáimmal, Bruzak Karllal, Bruzak Jozeffel 

meg másokkal együtt engem is elküldött a Bácskába, hogy ott 

váljunk fogadott gyerekké, és dolgozzunk. Én egy étteremben 

dolgoztam, közel 3 évig. De amikor ’44-ben odaért a front, és 

elkezdődtek a bombázások, félelmemben hazajöttem. Én hazajöt-

tem a front elől, mások meg elmenekültek innen, ugyancsak a 

front elől. Én is biztosan jobban jártam volna, ha nem haza, ha-

nem oda veszem az irányt, de ki lát a jövőbe? Októberben, ami-

kor a front elérte Szelestyehutát, minket elvittek máshova, olyan 

falvakba, ahol nem készítettek elő fegyveres ellenállást, tehát 

harcokra se kellett számítani. Mire hazajutottunk, Szelestyehutát 

már nemcsak elfoglalták, de ki is fosztották az oroszok. Nem tu-

dom, szabad már arról beszélni, amit azok műveltek itt?  

Polzer (Saboné) Iolanda, 74 éves: – 1945. január 3-án be-

gyűjtöttek bennünket az iskolába. Az intézkedés a helybeli oszt-

rák leszármazottakat érintette. Akkoriban még sokkal többen él-

tünk itt osztrák leszármazottak, de csak 28-at választottak ki kö-

zülünk. Ukrajnába vittek, kényszermunkára. A Dnyepro-

derzsinszk melletti 1415-ös lágerből ’46 végén szabadultam. De 

nem hazahoztak bennünket, hanem Németország oroszok által 

megszállt övezetében, a Magdeburg közelében lévő Stassfurtban 

helyeztek el, barakkokban. A szökések miatti megszakításokat 

nem számítva, két évig maradtunk ott. (…) 1948-ban Spahn (Su-

ciuné) Mariával együtt próbáltuk meg újra a szökést. Augusztus 

3-án indultunk el, és vonattal, gyalog, ahogy éppen haladni tud-

tunk, október 28-ára végre tényleg hazajutottunk. Hát ilyen ez a 

világ: akkor azért törtük magunkat, hogy Németországból Romá-

niába jussunk, most meg fordított a helyzet, az emberek Románi-

ából minden áron Németországba akarnak jutni... 

A 2002-es népszámlálás alkalmával Szelestyehután a 

számlálóbiztosok 1.403 lelket írtak össze, amiből románnak 

1.107-en, magyarnak 64-en, romának (cigánynak) 200-an, né-

metnek 31-en vallották magukat. 
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Alsóhomoród, 1998. november 

Főtisztelendő Fuhrmann Wendelin nyugalmazott római 

katolikus plébános, a Szatmár megyei Német Demokrata Fórum 

tiszteletbeli elnöke, a falu szülötte, 88 éves: – Az 1941-es magyar 

népszámlálás alkalmával Alsóhomoródon 1.016 lelket írtak össze, 

amiből 4 zsidó, 1 magyar és 1 román család tagjainak a kivételé-

vel mindenki svábnak vallotta magát, de az utcán mindenki svá-

bul beszélt.  

Beloni (Boros) Elizabeth, 79 éves: – Mielőtt 1944 őszén a 

front elérte, mi, svábok szépen felépítettük ezt a falut, öröm volt 

ránézni az itteni házakra, portákra, nem úgy, mint most... 

Fuhrmann Wendelin: – Amikor 1945. január 8-án hazaér-

keztem Alsóhomoródra, az egész falura sötétség borult, minden-

felől büdösség és füstszag érződött, a kutyák nagyon ugattak, 

vonítottak. Az alsóhomoródiak mind elmentek innen, a legtöbben 

Németországba, de 8–10 család Szinfaluban volt. Amint utólag 

megtudtam, a következő történt. Október 15-én egy német katona 

érkezett a faluba, és felszólította az embereket, hogy menekülje-

nek el. Ennek a felszólításnak a hatására a falu lakosságának kb. a 

fele kerekedett fel, és indult el nyugatnak. Ezek az elsőkként útra 

kelt menekültek előbb Ausztriába jutottak, majd a csoport tagjai a 

háború után Németországba mentek tovább, és szinte kivétel nél-

kül valamennyien ott is maradtak. Azonban október 15. után a 

falu lakosságának a másik fele sem sokáig maradt Alsóhomoró-

don. 20-án német katonák érkeztek a helyszínre, és csupán annyit 

mondva, hogy „mindenki menjen, ahova tud”, teljesen kiüríttették 

a települést. Az akkor útra keltek szintén két csoportra szakadtak. 

Az első csoport tagjai kijutottak Türingiába, ahonnan az oroszok, 

miután megszállták az övezetet, hazaküldték őket. A másik cso-

port tagjai, akik utolsókként, csak kényszer hatására kerekedtek 

fel, az orosz előrenyomulás miatt végül Szatmár környékénél 

nem jutottak tovább, Romániában rekedtek. Ez utóbbiak közül 

találtam én 8–10 családot Szinfaluban, 1945. január 10-én. Ko-

rábban Alsóhomoród hadszíntér volt, a tüzérségi lövedékek sok 

házat felgyújtottak, leromboltak. Nagy volt a pusztulás a faluban, 
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de az nem mind a harcok idején következett be. A front elvonulá-

sa után is történt gyújtogatás, fosztogatás. Az én nagymamámmal 

például a következő esett meg: miután a hátráló németek nyomá-

ban az oroszok is továbbálltak, a nagyszüleim, akik addig a kör-

nyéken húzták meg magukat, visszaköltöztek az akkor még ép 

házukba. Nem sokkal ezután, amikor a nagyapám éppen nem volt 

odahaza, román emberek hatoltak be a lakásba, a beteg, ágyban 

fekvő nagymamámat dunyhástól kitették az udvarra, majd a házat 

előbb kifosztották, végül odabentről felgyújtották. Az eleje le is 

égett, csak a hátulsó konyha meg az istálló maradt épen.  

Részben az oroszok és a németek közötti harcok, részben a román 

emberek szándékos gyújtogatásai eredményeként, januárban, 

amikor a Nagybánya és Máramarossziget vidékéről ideirányított 

román kolonistáknak osztogatni kezdték a házhelyeket, Alsóho-

moródon mindössze néhány ház volt lakható állapotban, a többi 

mind romokban hevert. A kolonisták tavasszal a romokból nyert 

építőanyag felhasználásával építettek maguknak új házakat. Al-

sóhomoródot ettől kezdve románok vették birtokukba, akik csak 

néhány svábot engedtek vissza a faluba. A Németországba mene-

kült testvéremnek, Fuhrmann (Szeg) Mariának az aránylag épen 

maradt gyönyörű szép házába engem be se engedtek.  

Beloni (Boros) Elizabeth: – Miután Türingiában az ameri-

kaiakat oroszok váltották fel, ezek elrendelték, hogy mindenki 

menjen vissza oda, ahonnan érkezett. Én ’45 augusztusában jutot-

tam haza, akkor tudtam meg, hogy a falu házainak a többségével 

együtt a mienk is leégett. Rövidesen kiderült, hogy még a házhe-

lyünkön se maradhatunk. Azt mondták ránk, hitleristák vagyunk, 

és olyan törvényt hoztak, amellyel mindenünkből kisemmiztek. 

Én mások példáját követve nemsokára Béltekre mentem dolgoz-

ni, ahol szállást, harmadában málét, kenyeret, tejet kaptam, így 

eléldegéltem valahogy. 

Fuhrmann Wendelin: – Nyáron, amikor az orosz megszál-

lási övezetbe került alsóhomoródiak hazajöttek, nemcsak ezek 

rokonait, de magukat a tulajdonosokat is kizavarták a sajátjukból. 

Ebből szabályos verekedés alakult ki a tulajdonukat visszakövete-
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lő svábok meg a kolonisták között, ami azzal végződött, hogy a 

betolakodók maradtak, a svábok Bélteken, Erdődön, Szokondon, 

Sándorfaluban találtak menedéket. 

Beloni (Boros) Elizabeth: – 1960-ban, amikor ezt ismét 

lehetővé tették, a környéken cselédeskedő többi alsóhomoródival 

együtt visszatértem én is a szülőfalunkba, ahol újra szép nagy 

házakat építettünk. Hogy az azóta eltelt idő alatt én az öregházba 

kerüljek, a többiek Németországba menjenek, és az akkor felépí-

tett házainkat is elvegyék tőlünk. Úgy látszik, velünk, svábokkal 

itt mindig ugyanaz történik: dolgozunk, építünk, hogy aztán má-

sok különböző ürügyekkel kisemmizzenek bennünket, és beül-

hessenek a készbe... 

A 2002-es népszámlálás alkalmával a településen a számlá-

lóbiztosok 366 lelket írtak össze, amiből románnak 312-en, ma-

gyarnak 27-en, németnek 13-an, svábnak 14-en vallották magukat. 

 

Nagyszokond, 1997. július – 1998. október 

Gáll Ferenc, Németország, 76 éves: – A negyvenes évek 

elején írnok voltam a nagyszokondi községházán. Akkoriban eb-

ben a faluban odahaza a családban a lakosok 70 százaléka svábul, 

20–25 százaléka magyarul beszélt. Az utcán a magyar és a sváb 

nyelvet kb. egyforma gyakorisággal használtuk. Élt a településen 

6–7 román család is, azok magyarul tudtak jobban. Tudomásom 

szerint ’44 október elején, mielőtt a front elérte volna a falut, 

Szokondról 14 család menekült el ekhós szekereken, ezek azon-

ban később visszajöttek. A deportálástól én megszabadultam, a 

bátyám, Gáll Mihály nem.  

Pfefferkorn (Keizerné) Erzsébet: – Azok közül, akik ’44 

őszén stráfot meg lovakat kaptak, hogy Németországba mehesse-

nek, ’45-ben sokan visszajöttek, mert ahova irányították őket, 

onnan mindenkit hazaküldtek. Csakhogy Szokondon a házaikba 

addigra a környező falvakból érkezett románok költöztek, akiket 

a hatóságok nem köteleztek arra, hogy menjenek ki, és engedjék 

vissza a tulajdonost. A mi rokonaink közül Schaffner János járt 

így, amikor visszaérkezett: miközben a házában továbbra is ro-
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mánok tanyáztak, ő kénytelen volt elszegődni dolgozni egy olyan 

bélteki emberhez, aki a faluban lakott, de a határban is állt egy kis 

háza, amelyet átengedhetett neki. Később aztán ez a rokonom 

visszaköltözhetett mégis a saját házába. 

Berner (Kukiné) Erzsébet: – Szokondot a svábok építették 

fel, akkor, amikor még csak néhány román lakott a faluban. Az-

óta Szokond román település lett, már csak néhányan maradtunk 

itt svábok, most aztán gyakran ezt kell hallanunk: Menjetek Né-

metországba, ott a helyetek! Szóval a falu felépítve, most hát 

Németországba küldenek... 

A 2002-es népszámlálás alkalmával a településen a szám-

lálóbiztosok 458 lelket írtak össze, amiből románnak 341-en, ma-

gyarnak 85-en, németnek 17-en, svábnak 13-an vallották magu-

kat. 

 

* 
A XII. századtól kezdve Erdélybe érkezett, és a XX. század végé-

ig itt is maradt szászokról köztudott, hogy gyakorlatilag „eltűn-

tek” az általuk Nagyszeben, Brassó stb. környékén épített telepü-

lésekről. Aránylag sokan hallottak arról is, hogy a bánáti svábok 

lakta településeken szintén csak nagyon kevés német maradt. 

Arról azonban már sokkal kevesebben tudnak, hogy hasonló „el-

némettelenedési” folyamat például Hadad, Szinfalu, Nagymada-

rász, Krasznasándorfalu, Szelestyehuta, Baracs, Alsóhomoród, 

Barlafalu, Krasznaterebes, Nagyszokond Szatmár megyei telepü-

léseken is lejátszódott. A fentebbiekből legalább részben a „ho-

gyan?” és a „miért?” kérdésekre is kikövetkeztethető a válasz.   
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Betekintés a lelki kulisszák mögé 

 

Eddig olyan Szatmár megyei falvakról volt szó, amelyek lakosai-

nak a többsége egész idő alatt megmaradt német anyanyelvűnek, 

vagy legalább németül (is) tudott. Természetesen az ilyen falvak 

lakói számára sem lehetett könnyű szülőföldjük elhagyása, illetve 

a más országban való letelepülés – azzal együtt sem, ha nyelvi 

problémáik kevésbé, vagy nem adódtak, és az új hazát egyben 

anyaországnak is tekinthették.  

Azonban az elmagyarosodott svábok esetében még fáj-

dalmasabbnak bizonyult a kitelepülés – nem csupán a hazát és 

bizonyos szempontból nyelvet, kultúrát váltók, de az idehaza ma-

radók számára is. Íme néhány akkoriban a Szatmári Friss Újság-

ban megjelent cikk, amelyek jól szemléltetik, mi minden játszód-

hatott le a tömeges repatriálások kapcsán a „lelki kulisszák” mö-

gött.    

 

Azzal mentem ki, hogy, ha törik, ha szakad, énbelőlem jó német 

lesz 

 „Stefan Gnandt István Mezőfényen született 1952-ben, Nagyká-

rolyban érettségizett 1971-ben. Miután a Temesvári Egyetem 

képzőművészeti fakultását tízes államvizsgával és diplomamun-

kával a tarsolyában hagyta el, 1977 őszétől 1983 őszéig Nagyká-

rolyban dolgozott (az akkori pionírház, majd a művelődési ház 

képzőművészeti szakirányítójaként).  

Ezt követően előbb Nagybányára költözött, majd 1988-ban Né-

metországba emigrált. (…) 

– Mesélj önmagadról!  

– 1988 szeptemberében kúsztam át a határon, rettenetes volt, be-

szélni se szeretek róla. Két hónapig Magyarországon tartózkod-

tam, ahol az fájt a leginkább, ha ilyesmiket hallottam: a szökött 

erdélyiek már megint betörtek ide vagy oda, már megint loptak 
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innen vagy onnan. Németországban előbb nyolc hónapos intenzív 

nyelvtanfolyamon vettem részt, majd reklámgrafikusként szeret-

tem volna elhelyezkedni, de kiderült, hogy ez korántsem olyan 

egyszerű, ahogy eleinte képzeltem. (…) Úgy döntöttem, tovább-

tanulok, persze nem egyetemen, hiszen Romániából magammal 

vittem a képzőművész diplomámat. (…)  

– Szóval nem könnyű.  

– Hát nem. Több olyan hozzám hasonló bevándorlót ismerek, 

akiket nagyon komolyan fenyeget az idegösszeroppanás veszélye. 

A szülőföldtől véglegesen talán senki sem tud elszakadni, alkat 

kérdése, ki mennyire bírja a távollétet. Eleinte engem is nagyon 

megviselt, pedig ilyen szempontból szerencsés alkat vagyok. Az-

zal az eltökélt szándékkal mentem ki, hogy, ha törik, ha szakad, 

énbelőlem jó német lesz. Ennek érdekében talán az egy járáson 

kívül mindent újra kell tanulnom, mint a kisgyermeknek. Szeren-

csére van akaraterőm, tudok parancsolni magamnak. Rengeteget 

tanultam, tudatosan mindent elsajátítottam, ami bármilyen formá-

ban elősegítheti a beilleszkedésemet. Közben – mivel Németor-

szágban ilyesmit nem engedélyezek magamnak –, ha már nagyon 

szükségét éreztem, átruccantam Debrecenbe – berúgni. (…)  

– Anyagiakkal hogy álltok?  

– Lányunkkal, Hanneloréval hárman alkotjuk a családot, külön-

böző segélyek címén több mint 2.000 márkát kapunk havonta. A 

német állam kártalanított a Romániában hagyott lakrészünkért, 

sőt még azért is kaptunk 1.500 márka „kártérítést”, mivel a fele-

ségem, mielőtt utánam szökött, idehaza alkalmi áron adta el a 

bútorainkat.  

– Mit szólsz a romániai változásokhoz?  

– A forradalom legfontosabb eseményeit a nyugatnémet televí-

zióállomások is egyenes adásban közvetítették. Hadd ne beszéljek 

arról, amit akkor éreztem. Most idehaza magával ragadott az álta-

lános lelkesedés, de ugyanakkor a szívemet is megfájdította. An-

nak idején két évig vártam, hogy jóváhagyják a kitelepülési kér-

vényemet. Talán jobb lett volna, ha menet közben nem fogy el a 

türelmem, s egészen mostanáig hiába várok a jóváhagyásra. Így 
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azonban egyelőre nem áll szándékomban visszajönni. Ahhoz túl 

sokat küzdöttem azért, hogy ott elfogadtassam magam.”  

(Boros Ernő: Egy ismerős – az NSZK-ból. Szatmári Friss Újság, 

1990. február 9.)    

 

Az előbbieket alig több mint egy hónappal a rendszerváltás után, 

míg a következőket tizenegy évvel később nyilatkozta Stefan 

Gnandt István. 

 

„Măi Gnandt”-ból Herr Gnandt 

 „Ha valaki 1989 előtt azt mondja nekem, hogy Nagykárolyban 

egyszer még többen látogatnak el egy kiállítás-megnyitóra, mint a 

helyi labdarúgócsapat bajnoki mérkőzésére, kinevettem volna az 

illetőt. És íme, nemrég Stefan Gnandt István egyéni kiállításának 

a megnyitóján mégis megtörtént ez a csoda. A helyieken kívül 

nemcsak más romániai településekről, hanem más országokból, 

elsősorban Németországból és Magyarországról is szép számmal 

érkeztek a helyszínre olyanok, akik kifejezetten erre az esemény-

re voltak kíváncsiak. (…) 

– A honvággyal hogy állsz? Gondolsz-e hazatérésre? 

– Honvágyat természetesen érzek néha, de végleg hazatelepülni 

nem akarok. És nemcsak az anyagiak miatt. Annak idején idehaza 

milicisták és más hasonló nagyfiúk annyiszor szólítottak ’măi 

Gnandt’-nak, hogy egész életemben allergiás maradok arra, ha 

’lemöjöznek’. Németországban csóró, segélyre szoruló bevándo-

roltként is Herr Gnandt voltam mindenkinek, nem kezelt le, nem 

fölényeskedett, nem hatalmaskodott velem senki. Ki biztosít ar-

ról, hogy, ha visszajönnék, ez Romániában is így lenne...? 

Azért mégis úgy tervezi, hogy nyugdíjasként gyakran hazajár 

majd a szülőföldjére. Az utóbbi időben készült alkotásait pedig 

már most hazahozta kiállítani. Milyen alkotásokról van szó? A 

helybeli Provinciart művelődési társaság által szervezett tárlat-

megnyitó alkalmából – egy szintén innen Németországba települt, 

de immár több éve jól menő befektetőkként, vállalkozókként 

Nagykárolyban jelen lévő házaspár, Anton és Edit Hagen kb. 
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ötezer márkának megfelelő összegű anyagi támogatásának kö-

szönhetően – olyan jó minőségű papíron és nyomdatechnikával 

készült, Stefan Gnandt István alkotásait bemutató katalógus is 

megjelent, ami nálunk egyenesen kuriózumnak számít. 

(Boros Ernő: „Măi Gnandt”-ból Herr Gnandt. Romaniai Magyar 

Szó, 2002. július 10.) 

 

Megérte kimenni? 

„Demeter Imre (Papa) 15 éven át motortekercselőként dolgozott a 

volt IJPIPS-nél: 1976 és 84 között Szatmárnémetiben, majd 1984 

és 89 között Nagykárolyban. 1989-ben Németországba települt, 

azóta kettős állampolgár, és „ott” Emmerich-nek szólítják. 

– Amikor elhagytam az országot, még Ceauşescu volt a 

boss, ’89 szeptemberétől ’90 májusáig a nyelvet tanultam, utána 

júniustól decemberig továbbképeztem magam lakatosnak, de 

mert ebben a szakmában nem tudtam elhelyezkedni, 1981 január-

jától beálltam a tauberbischofsheimi VS-Möbel bútorgyárba 

szakképzetlen munkásnak. Tauberbischofsheim egy kb. 20 ezer 

lakosú kisváros, a bútorgyár több településen is működtet gyár-

egységet, a mienkben kétezren dolgozunk. Én lakkozó vagyok, 

már amennyiben annak lehet nevezni azt, hogy megfigyelés alatt 

tartok egy önműködő gépsort, és ha erre szükség mutatkozik, 

színt cserélek, vagy kipucolom, illetve beállítom a szórófejeket.  

– Szóval idehaza szakképzett motortekercselőként dolgoz-

tál, új hazádban meg szakképzetlen munkás vagy. Megérte ki-

menni? 

– Meg, mert ott szakképzetlen munkásként is sokszorosát 

kapom annak, amennyit idehaza szakképzett munkásként kaptam. 

Pedig azt mondhatom, hogy annak idején én itteni viszonylatban 

jól kerestem, az utolsó három évben V-ös kategóriájú motorte-

kercselőként havonta 3.800 lejt vittem haza. Jelenleg átlagban 

2.300-at keresek tisztán, persze márkában. Azért csak ennyit, 

mert havonta négyszáz márkát levonnak tőlem, amiért agglegény 

vagyok. Ha mondjuk IV–V. kategóriájú szakképzett asztalos len-
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nék, kb. annyit (3.500-at, 4.000-et) keresnék meg ott márkában, 

mint amennyit idehaza kerestem lejben. 

– Azt szokták mondani, a pénz nem minden. 

– De azért nem is semmi. Persze hazudnék, ha azt monda-

nám, hogy nem vágyok haza. Nagyon is vágyok, csak valahány-

szor hazajövök, három nap elteltével meg már ’oda’ vágyok visz-

sza. Nem tudnék konkrétan megnevezni valamit, hogy miért. Azt 

hiszem, sok bosszantó apróság veszi el a kedvemet az itt-

tartózkodástól. Például idehaza nincs lehetőség arra, hogy min-

dennap lezuhanyozzak, illetve megfürödjek, pedig ott ez már ma-

gától értetődő szokásommá vált. Az is kellemetlenül érint, hogy 

itt minden koszos, esténként az utcák sötétek. Nem sorolom to-

vább, hasonló apróságokról van szó.  

– Mik a terveid? 

– Jelenleg kétszobás lakást bérelek egy emeletes házban. 

A szobákat én bútoroztam be, 550 márkát fizetek havonta. Fűtés-

sel, meleg vízzel együtt ez az összeg havi 680 márkára rúg, de a 

villanyszámla ebben nincs benne, azt külön fizetem. Még az otta-

ni viszonyok között is sokat költök lakásra. Persze gyökeresen 

megváltozna a helyzet, ha saját lakásom lenne. Ahol én vagyok, 

egy kétszobás házikó kicsi telekkel kb. 180 ezer márkába kerül. 

Mivel egyedül élek, a fizetésemből tudok félretenni, azonban a 

saját lakás ennek ellenre is a távoli jövő zenéje a számomra. Egy-

előre odáig szeretnék eljutni, hogy szakképzett munkásként dol-

gozhassak. 

(Boros Ernő: Megérte? Szatmári Friss Újság, 1994. no-

vember 16.)  

 

Találkozás egy régi kollégával 

„Az elmúlt hetekben a véletlen összehozott egy régi, jó kollé-

gámmal. Hosszú éveken át dolgoztunk egyazon intézménynél. 

Szép napokat töltöttünk együtt. Kis csoportunk végezte minden-

napi feladatát. Félreértést, nézeteltérést nem ismertünk. Úgy tud-

tuk egymásról, hogy egy közösséghez tartozunk. Ez sosem volt 

téma közöttünk. Az élet váratlan és furcsa fordulatokkal szolgál 
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néha: kollégánk egy szép nap arra ébredt, hogy ő nem ehhez a 

közeghez tartozik, és lelépett. Most itt állunk egymás mellett. Ő, 

aki elment, én, aki maradtam. Valami hidegség ereszkedik kö-

zénk. Nézegetem, mi változott. Jól szabott nyugati öltözetben 

mutatós jelenség, és a bennem bujkáló kisördög már hajlandó 

lenne elfogadni döntését. Nyugtalan, ideges tekintete megkap, s 

bár palástolni szeretné, meglátom rajta az elbizonytalanodást. A 

határozott, biztos fellépésű kolléga mintha talajt vesztett volna. 

Magyarázkodni, mentegetőzni kezd. A jól ismert okokat sorolja. 

Kívülről tudjuk már ezeket. Az első napok, hónapok szorongásait 

említi. Hosszú, álmatlan éjszakák után összetörve indult neki az 

ismeretlen városnak. Lassan szűnt a feszültség, és kezdett bele-

szokni új környezetébe, hozzálátni új élete berendezéséhez. Egyik 

jele (amint félszegen tudtomra adja), hogy ő már nem János, ha-

nem Johann. A szépen csengő Gergőből pedig Georg lett. Jönnek 

az álszent mentegetőzések: ’Nem kell ezt egész komolyan venni, 

de ott így kérik. Azért én még… hisz tudod.’ Nem meri kimon-

dani. Ki tudja, fülükbe jut. Igen, tudom. Ő talán így is érez. De a 

tény tény marad. 

Keserű a szám íze. Tegnap még Jancsi, János. Ma Johann 

és Hansi (így lesz a névből köpönyeg). Eldicsekszi, hogy milyen 

jól érzik már ott magukat, napi gondjaik nincsenek, mindenük 

megvan. Csak néha jön haza egy kis ezért, azért. Hazajössz? De 

hát akkor miért mentél el? És egyenesen a szemébe nézek. Elfor-

dul, és újra magyarázkodna. Nincs miről tárgyalnunk. Elválunk. 

A gondolat nem hagy nyugodni. Elmentek, hogy hazajöhessenek? 

Pontosabban: hazamentek, hogy hazajöjjenek. Ha ott a haza, mi-

ért jönnek ide haza, ha itt a haza, miért mennek oda haza? Magas 

ez nekem. (…) És hányan s hányan indultak neki a világnak. 

Egyének, családok, jól összeforrott közösségek tagjai. Szinte má-

ról holnapra. Te, akinek azon a Romániában 1989 után első alka-

lommal szabadon megünnepelhető március 15-én könnyes volt a 

szeme a meghatottságtól, és tenyeredben szorongattad azt a kis 

nemzetiszínű szalagot (talán fel is tűzted), te, aki siettél beirat-

kozni oda, ahova akkor úgy érezted, tartozol… Közben hírek 
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érkeznek, elment rokonok, ismerősök jönnek. Mindenki áradozik: 

tárt karokkal várnak, csak menj. A segélyből jobban megélsz, 

mint itthon a legjobb fizetésből. Álomautók rohannak, márkák 

gurulnak, és te kedvedre válogathatsz. Szédítenek, és te megszé-

dülsz. (…) Tanácsot kérnél. Kitől? Ki lát lelked mélyére, hogy mi 

is vagy te igazából? Borzalmas ez a bizonytalanság: lenni, vagy 

nem lenni! Maradni, vagy menni? Döntened kell. Egy reggel a 

tükörből más arc tekint rád. Ez már nem a tegnapi te vagy. És 

elkap a láz. Soha nem hallott ősök után kutatsz, elfelejtett nagy-

szülők irataiban turkálsz. Bizonyítsz, érvelsz, igazolsz, jogokra 

hivatkozol, tagadsz, letagadsz, kitagadsz, megtagadsz. Teszed 

mindezt anyanyelveden, magyarul. A másikat nem ismered. Ön-

érzeted oda, csak kilincselsz és kilincselsz, és bebocsátásra vársz. 

Nem olyan egyszerű. Türelem. Előbb jön a számonkérés, a meg-

rovás. Fejedre olvassák, hogy könnyelműen megfeledkeztél 

származásodról, elfelejtetted őseid nyelvét, mert más iskolába 

jártál, lemondtál szokásokról, gótbetűs imakönyvedet felcserélted 

a Sík Sándoréra, és a Rosenkranzot is idegen nyelven mormoltad. 

Szemlesütve tűröd a szemrehányásokat. Ezt nem vártad, erre nem 

voltál elkészülve. Mit tehetsz? Visszaút nincs! Mea culpázol, 

szánod és bánod minden bűnödet, tévelygésedet és esküszöl, 

megesküszöl, felesküszöl és ígérsz és megígérsz, bocsánatot is 

kérsz. Megkaptad, mehetsz. Eredj, ha tudsz, eredj, ha gondolod!!!  

A jóléti társadalomban csak pária vagy, az is maradsz. Vár 

rád a nyers, konok, rideg robot. Itthoni kényelmes állásod már 

csak álom. Sepregetsz, cipekedsz, hajbókolsz. Itt úriasszony vol-

tál, ott mosogatsz, takarítsz, ágytálazol. A pénznek nincs szaga. 

Ha ez megnyugtat. Gondold meg jól! A lehetőségek micsoda tár-

háza nyílik meg előtted: levetett holmik között válogathatsz, autót 

moshatsz, napszámos vagy. Mindez pénzforrást jelent. Így telik a 

nap. Este fáradtan összebújik a család. Nem mertek egymás sze-

mébe tekinteni. Szégyellitek magatokat. Nyelvetekre tolul a kér-

dés, nincs bátorságotok kinyögni, inkább lenyelitek könnyeitek-

kel: hát ide jutottunk? Nincs ki vigasztaljon. Niemand lettél, te, 

aki voltál valaki. Betolakodó, élősdi, akiért nekik több adót kell 
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fizetni. Idegen, akit lenéznek és kinéznek, mert a kicsalogatás 

ideje lejárt. Lázongó szívedet az otthoni otthon fájó emlékével 

igyekszel csillapítani ideig-óráig. Az utcán gyanakodva néznek 

rád, ha idegen hang üti meg fülüket. Nem mersz megszólalni, 

inkább hallgatsz, kíváncsiskodó gyerekeidet leinted. Mustrálgat-

nak, életkorod felől érdeklődnek. Ha megtetszel, alkalmaznak, 

dolgoztatnak, megfizetnek. Kész, semmi több. Ennyi! 

Mindig jó érzés hazajönni: megcsókolni a nagymamát, 

felleltározni az itt hagyott javakat, virágot vinni a temetőbe (ha 

erre is jut idő), szétosztogatni a csokit meg a rágót, tudatni, hogy 

már bankbetéted is van. összejönni a haverokkal, elhúzatni a Ma-

rosmenti fenyves erdőt, belebőgni az éjszakába a Kis lak állt. Jö-

het a lakodalom, ahol nagykoma vagy, mert ez imponál, a szüret, 

a disznóölés. Aztán megrakodva térünk haza a hazaival. Az a 

hazai nem ez a hazai. Az ottani ismeretlen ízeket előbb meg kell 

szokni. Marad a gulyás és a strudli, ott békében megférnek egy-

mással. Nem vethetnek egymás szemére semmit. Kint sem fené-

kig tejfel. Bizony, meg kell nézni, mire megy a pénz. Azért jobb 

itthon nyaralni, fodrászhoz menni, fogat csináltatni, autót javíttat-

ni. Egy ismerősöm, aki szintén kint van, őszintén megmondta: 

szegények vagyunk. Keressük a kirakatokban az olcsó árut. A 

többi után fáj a szívünk. Kijegyezzük a lapokból a lomtalanítás 

időpontját. Mit tehetünk, ha nekünk ez hiányzott? És mi lesz az 

itthonmaradottakkal? Reménykedjenek. A gazdag X úr küldi 

majd a traktort, a trágyaszórógépet, netalán a Schulbust (ez most 

a menő szó), és a szép szavakat. És várják az újabb segélyeket, 

adományokat. Ez majd kihúz mindenkit a csávából fajra, nemre, 

nemzetiségre, vallásra és családi állapotra való tekintet nélkül. 

Gazdag szegények? Szegény gazdagok? Jókai új meséket 

írhatna. Szegény gazdagok című regénye egyik kedves olvasmá-

nyom volt. 

Csak ez a hazalátogatás ne jött volna. Micsoda blama. Ez 

nem volt benne a pakliban. Újabb gondok, mindennaposak…” 

(Sróth Ödön: Mindennapi gondok – Találkozás egy régi 

kollégával. Szatmári Friss Újság, 1992. november 5.)      
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* 
„Az utóbbi időben többen is felhívtak telefonon Németor-

szágból. Mégpedig Sróth Ödön tanár úrnak a SZFU 1992. no-

vember 5-i lapszámában megjelent, Mindennapi gondok című 

cikke miatt. Olyan német állampolgárokról van szó, akik a né-

hány évet jelentő közelmúltban éppúgy nagykárolyi lakosok vol-

tak, mint Sróth tanár úr és jómagam. Amint azt a telefonálóktól 

megtudtam, Sróth tanár úr ’mindennapi gondjai’ nagyon nagy 

felháborodást váltottak ki a (nemcsak) Nagykárolyból Németor-

szágba települtek körében. (…)  

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy Sróth tanár 

úrból egy minden tekintetben tiszteletre méltó emberi érzés, ne-

vezetesen a fájdalom hozta ki mindazt, amit cikkében leírt. Annál 

is inkább, mert közös fájdalomról van szó. Nekem is nagyon fáj, 

hogy immár több barátom él külföldön, mint idehaza. A gyer-

mek-, illetve ifjúkori barátok tömeges kivándorlását én is valósá-

gos frusztrációként éltem meg. Én is pótolhatatlan űrt érzek a 

lelkemben, kiszolgáltatottabbnak, boldogtalanabbnak érzem ma-

gam, csak mert ők már nem élnek a környezetemben. Azonban 

tapasztalatból tudom, hogy a fájdalom éppen olyan rossz tanács-

adó, mint a harag, és ez megóv attól, hogy elhamarkodottan ítél-

jek. Attól meg pláne, hogy ráadásul még ítélkezzek is! Mert lás-

suk csak, miért is tör pálcát Sróth tanár úr az emigránsok felett? 

A lényeget tekintve azért, mert ’Jánosokból Johannok lesznek’, 

elhagyják szülőföldjüket (ami által egyféleképpen ’kitolnak’ ve-

lünk, itthonmaradottakkal, ’cserbenhagynak’ bennünket.)   

Nos, ami a Jánosból Johanná válást illeti: véleményem 

szerint (is) a Nagykároly környéki svábok helyzete ebben a vo-

natkozásban leginkább a moldvai csángókéhoz hasonlítható. Mint 

tudjuk, a csángó Jánosok nagy részéből az idők folyamán Ioanok 

lettek. Ha a magyarok arról hallanak, hogy a csángó Ioanok most 

ismét szeretnének ’visszajánosítani’, hát azt a világ legtermésze-

tesebb dolgának tartják. Ám ha ez így van, akkor mi kifogásolha-

tó azon, ha a valamikor Johannokból lett Jánosok most ’visszajo-

hannosítanak’? Persze minden hasonlat sántít, és e szabály alól a 
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csángó–sváb hasonlat sem kivétel. A csángók elrománosodása, 

illetve a svábok elmagyarosodása távolról sem egyforma körül-

mények között ment végbe, és míg a csángók még ma is egy ve-

lük ellenséges közegben élnek, a svábok esetében ennek éppen a 

fordítottja igaz. A magyarok, akikkel immár több mint kétszáz 

éve együtt élnek ezen a vidéken, nem csupán elfogadták, hanem 

úgy befogadták, megszerették őket, hogy az etnikumközi konflik-

tusok melegágyának számító Kelet-Európában ez alighanem pél-

da nélkül való jelenség. Paradox módon Sróth Ödön úr cikke is 

ezt bizonyítja. Hiszen úgy feddni, ahogy azt a tanár úr teszi, csak 

olyanokat szokás, akik közel állnak a szívünkhöz. A csángó–sváb 

hasonlat tehát sok tekintetben sántít. Azonban a lényeget ez sem 

változtatja meg: ha a Jánosból lett Ionnak szabadságában áll a 

’visszajánosítás’, akkor a Johannból lett Jánosra is érvényes 

ugyanez. Még akkor is, ha másoknak frusztrációt okoz ezzel, ha 

vannak, akik ’cserbenhagyottaknak’ érzik magukat emiatt… 

Ami a szülőföld elhagyását illeti: az ilyesmit csak a dikta-

túrákban szokás bűnnek kikiáltani. Mert csak a diktatúrák igye-

keznek akaratuk ellenére is szülőföldjükön tartani az embereket. 

A demokráciákban ugyanis ilyesmire olyannyira nincs szükség, 

hogy akár a következőképpen is fogalmazhatok: az igazi demok-

rácia ott kezdődik, amikor az embereket egyáltalán nem kell 

győzködni, anélkül is a szülőföldjükön maradnak. Mi következik 

ebből? Szerintem botorság az, ha mi – mármint a közös szülőföl-

dön maradók, és azok, akik elhagyják a közös szülőföldet – egy-

mást hibáztatjuk a mindkét fél számára fájdalmas válás miatt. 

Botorság, mert az igazi bűnöst egészen máshol kell keresni: az 

igazi bűnös nem a távozó, hanem az őt elüldöző társadalom, hata-

lom. Még akkor is, ha a szóban forgó társadalom és hatalom 

nemcsak a távozóhoz, de a maradóhoz is mostoha. Természetesen 

úgy is fel lehet fogni a dolgot, hogy ahol a haza mostoha, ott a 

maradás érdem, a távozás pedig hűtlenség. De ugyanezt úgy is fel 

lehet fogni, hogy a távozás ésszerű, a maradás ésszerűtlen maga-

tartásforma. A magam részéről sem így, sem úgy nem fogom fel. 

És mindazokban, akik ennek az ellenkezőjéről igyekeznek meg-
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győzni, az általam valódi bűnösnek tekintett hatalom tudatos 

vagy megtévesztett cinkosait látom. Mert végső soron a távozók 

elleni acsarkodás olyan, eleve kudarcra ítélt pótcselekvés, ami a 

hatalom malmára hajtja a vizet, azzal, hogy a bajok legfőbb forrá-

sáról eltereli a figyelmet, hamis irányba kanalizál jobb sorsra ér-

demes energiákat. 

Befejezésül még annyit: nem szeretném, ha soraimat bárki 

úgy értelmezné, hogy én örülök neki, ha a svábok ’visszanémete-

sítenek’. Ennek az ellenkezője igaz. Teljes szívemből örülnék 

annak, ha megmaradnának olyan ’türingiai magyaroknak’, ami-

lyeneknek (nagyon) megszerettem őket. Egy feltétellel. Ha rájuk 

bízzuk a választást…” 

(Boros Ernő: Svábválasz – hölgyválasz helyett. Szatmári 

Friss Újság, 1993. január 12.)     

 

„A” Straub-ból „csak” Straub 

„Johann Straub, azaz Straub Jancsi néhány évvel ezelőtt Nagyká-

rolyban és a vidéken igen közismert, sőt népszerű volt, amit ba-

rátságos, nyílt, mindig vidámságra hajlamos természetén kívül 

annak köszönhetett, hogy több mint tíz éven át egyik alapembere 

volt Deák Endre híres régizene-együttesének. Nagykárolyban 

Straub Jancsi nem egyszerűen csak egy volt a város polgárai kö-

zül. Ő az a bizonyos Straub volt itt, akinek a neve elé szinte min-

denki odabiggyeszette azt a bizonyos ’a’ betűt. Szóval szűkebb 

pátriájában ő volt ’a Straub’. 

Minderről azért írok múlt időben, mert Jancsi 1993 óta 

Németországban él, aminek egyenes következményeképpen ide-

haza, az idő múlásával egyre inkább elveszti ’a Straub’ státusát, 

egyre kevesebben emlegetik így (illetve egyáltalán). 

No, és Németországban? Amikor nemrég történt hazalá-

togatása alkalmával feltettem neki ez utóbbi kérdést, hangosan 

felkacagott: 

– Ezt ugye viccnek szántad? Esélyem sincs arra, hogy ott 

valaha is az legyek, aki idehaza voltam! 

– Mesélj önmagadról, arról, miért mentél ki? 
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– Kálmándon születtem, apám tud ugyan svábul, de ami-

kor gyermekek voltunk, csak néhány idősebb szomszéddal be-

szélt ezen a nyelven, egyébként a családban magyarul értekez-

tünk. Általános iskolába magyar, líceumba román tagozatra jár-

tam, a Marosvásárhelyi Tanárképző Főiskola hároméves zenepe-

dagógia szakán magyarul, majd Kolozsváron a konzervatórium-

ban részben románul, részben magyarul tanultam. 1975 és 1983 

között hol románul, hol magyarul tanítottam (kronológiai sor-

rendben) Kányaházán, Kismajtényban, Szatmáron, Piskolton, 

Kaplonyban és Nagykárolyban. A Collegium régizene-

együttesnek 1980-ban lettem a tagja, kitelepülésemig főleg éne-

keltem benne, Keresztesi Ildikóval párban. Vendégszereplések 

alkalmával eleinte sok esetben a saját zsebünkből fizettük az úti-

költséget, mégis fantasztikus volt. Persze 1990 után is nagyon jól 

éreztem magam az együttes tagjaként, de az emberi kapcsolatok-

ban és általában valami (ne is kérdezd, mert úgysem tudom 

megmondani pontosan, hogy mi) mégis megváltozott. Nem va-

gyok benne biztos, de így utólag úgy gondolom, talán ennek a 

valaminek, ennek a változásnak a híján nem adtam volna be a 

kitelepülési papírokat, vagy ha mégis, menet közben gondolom 

meg magam. Bár abba, hogy elhagytam Romániát, a szekusok 

zargatásai is besegítettek. Immár német állampolgárként mon-

dom: máig sem tudom, mi bajuk volt velem tulajdonképpen… 

– Hogy érzed magad odakint? 

– Az utóbbi időben egyre jobban. Persze a kezdet nehéz 

volt. Negyvenévesen legelőbb azzal a gondolattal kellett megba-

rátkoznom, hogy tizennyolc évi pedagóguskodás után a főiskolai 

diplomámnak kb. annyi hasznát vehetem, mint odahaza egy csa-

ládi fényképnek: őrizgethetem, néha megmutathatom valakinek… 

Aztán arról mondtam le, hogy a zene bármilyen formában megél-

hetési forrás lehetne a számomra. Ehelyett voltam tapétázósegéd 

(kisvállalkozó mellett), szakképzetlen munkás (építővállalatnál), 

sofőr, gyógyszermenedzser, alkalmi munkás. Jelenleg ápoló va-

gyok egy olyan szociális intézményben, amely szellemileg, illet-

ve fizikailag hátrányos helyzetű felnőtt személyeknek ad otthont. 
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Ezt úgy értsd, hogy dolgozom és iskolába is járok egyidőben, 

mert ehhez a munkához ott külön szakképesítésre van szükség. 

Nem akarok nagyzolni, mint sokan mások, akik hazalátogatnak. 

Sokszor magatehetetlen személyeket kell ellátnom, ami nem finy-

nyás embereknek való, a ’bennszülött’ németek ilyen munkára 

csak muszájból, jobb híján vállalkoznak, de én szeretem csinálni. 

Például, ha valamelyik ápolt a folyosón végzi el a szükségét, én 

vidáman énekelve takarítom fel. És mert a vidámság ragályos, az 

ápoltak egy része legtöbbször velem énekel. A kollégáim eleinte 

furcsálkodva néztek rám, de most már elfogadnak ilyennek. 

Summa summarum, úgy érzem, jó úton vagyok afelé, hogy egye-

nesbe jöjjek. Nem csupán egzisztenciát sikerült teremtenem ma-

gamnak, de a munkámat – függetlenül attól, hogy mások milyen-

nek ítélik – én hivatásnak érzem. 

– És az emberek?  

– Ravensburg közelében, Weingartenben lakunk, ez sváb 

vidék, az ottaniak külsejükben s egyebekben is nagyon hasonlíta-

nak a hazaiakra. Egyre inkább otthon érzem magam ott is. Azon-

ban eszem ágában sincs idehaza bármit is felégetni magam mö-

gött. Még annak a lehetőségét se zárom ki egészen, hogy egyszer 

valamikor hosszabb időre, vagy esetleg végleg hazajövök. Mie-

lőtt kitelepültem, Németország az ígéret földjének tűnt a szá-

momra. Most már az érem másik oldalát is látom, tudom, hogy 

van, ami ott jobb, és van, ami itt.  

(Boros Ernő: „Van, ami ott jobb, és van, ami itt.” Beszélgetés egy 

Németországba kitelepült földivel. Szatmári Friss Újság, 1997. 

április 18.)  

 

„Vidáman énekelve”  

– olvashatta a kedves olvasó a Szatmári Friss Újság 1997. 

április 18-i számában egy kivándoroltról, aki „szűkebb hazájá-

ban” nagyon valaki volt – lásd a cikk elejét –, és lám-lám, mire 

jutott – lásd a cikk második felét. 

  Hogy is néz ez ki? Lássuk csak a példát; most első kézből. 
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Képzeljen el a kedves olvasó egy hölgyet, amelyiknek szellemi 

terheltsége mellé egy féloldali részleges bénulás is kijutott, 88 

éves, és minden baja van. Ő a szobájától a WC-ig tartó 5 m-es, 

számára maratoni távot kb. 6 perc alatt futja be. A hölgyet egy 

kiadós bélgrippa látogatja meg. A meglepetésszerű roham és a 

WC közötti összefüggést még fel tudja fogni, és… elindul. De 

sajnos már kihagy a ’gyújtás’, és ő gyermekkorában ellógta a 

tanórákat. Tehát a távot nem tudja időben teljesíteni. Feladja, utat 

enged a gyorsabbnak, és elkezdi… a folyosón. 

Mivel nem mindennapi esemény – két és fél éves gyakorlatom-

ban már kétszer is előfordult – a többi tíz hölgy is kijön a szobá-

jából a folyosóra csodálkozni. Persze ha a fél 7-kor érkező 

gyógypedagógust a leírt kép fogadja, nem várja meg a fél 8-kor 

érkező háztartási alkalmazottat, hanem hozzáfog. Ha lehet, jó-

kedvűen. A többit már olvastuk. 

Történik pedig mindez egy kisebb falunak megfelelő in-

tézményben, amelyben 250 ’német’ kollégával együtt 280 fogya-

tékost ápolunk, nevelünk, életüknek értelmet adunk. A német 

kollégák zöme nem éppen imádja ezt a munkát, főleg a két köte-

lezően átdolgozott hétvége miatt: az itteni embernek a hétvége a 

’heilige Kuh’, azaz a szent tehén. 

Talán ez így másként hangzik. Az említett cikk érzésem 

szerint egy kicsit hiányos, és talán helyenként szubjektív megvi-

lágítású. A cikk írójával február elején kb. három órát beszélget-

tünk, és pl. az új szakmámról annyi volt csak az említésre méltó, 

hogy dalolva… stb. Ezért talán még egy-két konkrétum, hogy 

elkerüljem azon ismerőseim további kérdezősködését, akiknek ’a’ 

voltam.  

Azzal a tudattal indultam az újnak, hogy FŐ kereseti for-

rásom nem a zene lesz. A diplomámat őrzöm, de nem mutogatom 

senkinek, mert senkit se érdekel. Kivártam a nekem megfelelő 

munkalehetőséget, amihez elméleti képzést is kaphatok. Így fele-

ségemmel együtt pedagógiát, pszichológiát, egészségtant, társa-

dalomtudományt, jogi alapokat tanulunk – felbecsülhetetlen se-

gítség a beilleszkedésben és a nyelv gyakorlásában. A zene azért 
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az életem maradt, még ha egy kicsit el is hanyagolom az intenzív 

’gyökérverésben’. Sokat énekelek. A Vocal Collegiumban (már 

megint egy Collegium) fel kell kössem, elsőrangú amatőr kama-

rakórus, amelyben nagyrészt képzett hangok vannak, és mindenki 

úgy olvas kottát, mint én. A szórakoztató zenélést a Mövenpick 

vendéglátóipari konszern területi központjában időhiány miatt 

abba kellett hagyjam. Kihasználom az alkalmat, ha Ave Mariát 

énekelhetek, vagy munkahelyi rendezvényeken zenélhetek.  

Ha figyelembe veszem, hogy – ajánlásra – a híres bazilika 

kórusában énekelhetnék, vagy egy férfikórus tagja lehetnék, ame-

lyik külföldre is jár bizánci kultúrát terjeszteni, akkor a remény 

jogos, hogy még vihetem valamire. Csak jelenleg akut időhiány-

ban szenvedek. 

Mert a társadalom ilyen magas fejlettségi fokán az emberi kap-

csolatok minőségileg megváltoznak. A Montessori-pedagógia 

szellemében felcseperedett s egy fogyasztói társadalomban be-

érett egyén elsősorban arra törekszik, hogy önmagát elismertesse. 

Az embertársban, ha esetleges értékei vannak, a konkurenst látja; 

nyilván nem zárhatja a szívébe. Hogy csak egy tényt említsek a 

sokból, amelyek a kitelepülőt fogadják.  

Új kultúra, új világ az őshazában, amelyikbe bele akarok 

és fogok illeszkedni. Fogok – mondom –, mert attól, ami már 

mögöttem van, eszmei síkon nagyon sokat kaptam. Többek kö-

zött egy olyan belső tartást, ami az új identitás megtalálásában 

nagyon nagy segítség. Akkor nyilván nem égetem fel. És végül: 

’dicsekedni, mint sokan mások’! Ez így egy csöppet erős, és nem 

tőlem származik. Hiszen, ha úgy vesszük, itt és most én is ezt 

tettem. Én csak ama véleményemnek akartam hangot adni, hogy 

veszélyes dolog beszélgetések alkalmával csak a valóság napos 

oldalát tálalni, hiszen az csak akkor válik igazán értékessé, ha az 

árnyas oldallal összevethető.  

Ezzel a ’rongyrázó’ kezdettel szeretném az oda-vissza vi-

tafórum első s részemről utolsó fordulóját befejezni, és a kedves 

olvasó türelmét megköszönni. 
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Az említett cikk írója meg fogja érteni, hogy sértett önér-

zetről szó sincs, csupán a hitelesség kedvéért és a másik fél jogán 

szólaltam meg. 

Johann Straub János Jancsi” 

(Vidáman, énekelve. Szatmári Friss Újság, 1997. július 31.)      

 

 

Sváb vagy magyar? 

  „Ilyen irányú érdeklődésemre az alábbiakat Máncz Dezső, 

Kaplony polgármestere válaszolta.  

– Magyar az anyanyelvem, magyar kultúrán, magyar ér-

zelműnek neveltek. De apám nem hiába töltött a sváb nevünk 

miatt két és fél évet deportáltként a volt Szovjetunióban, mert 

mindig arra intett, soha ne felejtsük, hogy svábok vagyunk. Ami-

kor Kaplonyban megalakult a Német Demokrata Fórum, én az 

elsők közt iratkoztam be, ma is megvan a tagsági könyvem. Ami-

kor Kaplonyban megalakult az RMDSZ, azonnal beléptem abba 

is. A Fórumból később kiléptem, mert menet közben más lett 

belőle, mint aminek én elképzeltem. A legelején székházat vásá-

roltunk, német tanfolyamot indítottunk, úgy gondoltuk, a Fórum 

célja a sváb identitás megőrzése. Nem mellveregető vagy csoma-

gos németek akartunk lenni, hanem a nyelvet tisztességgel beszé-

lők. Azt akartuk, hogy a gyermekeink is tanuljanak meg németül, 

nem a németeskedésért, hanem, hogy ne feledjék a gyökereinket, 

tudják, hogy valahol mi is a németséghez tartozunk. Ahogy Ist-

ván király és Gizella, úgy a magyar és a német nemzet is mindig 

egy volt. A gyökereink közösek. Csakhogy azokat a jó szándékú 

embereket, akik Kaplonyban beindították a Fórumot, menet köz-

ben olyanok váltották fel, akik a németségben inkább pénzszerzé-

si és érvényesülési lehetőséget láttak. Ezek lassan, de biztosan 

kiszorították az alapító tagokat. Aminek következtében egy idő 

után a Fórumnál gyermekeink német nyelvre tanítása, a német 

kultúra alapjainak az elsajátítása helyett már csak Németország-

ból érkező traktorokról, segélyekről, pénzekről esett szó. Akkor 

azt mondtam, befejeztem, én ebből nem kérek, és ’92-ben kiléptem. 



220 

 

Kaplonyt 90 százalékban svábok lakják, de olyan sokan 

tartjuk magunkat magyarnak, hogy a 92-es népszámláláskor a 

lakosságnak kevesebb mint 20 százaléka vallotta magát német-

nek. ’96-ban az RMDSZ 1.400–1.500, a Német Fórum 137 sza-

vazatot kapott. Szerintem nálunk a szíve mélyén mindenki ma-

gyar. Csak volt egy olyan, hogy amikor megindult a kivándorlás 

Németországba, német ősöket kellett bizonyítani hozzá, tehát 

megtették. A ’92-es népszámlálás előtt a feleségemmel leültünk, 

és azt mondtuk, na, most el kell döntenünk, mik vagyunk: magya-

rok vagy svábok. Vér szerint mind a ketten tiszta sváb ősöktől 

származunk, mégis úgy döntöttünk, hogy mi márpedig magyarok 

vagyunk. De a származásunkról soha nem feledkezünk meg.  

A kommunista időkben büszkén mondtam magam magyarnak 

(németnek akkoriban nem is lehetett volna). Amikor a magyar 

himnuszt hallottam, libabőrös lettem, és könny szökött a sze-

membe. A magyarigazolványt most az akkori kitartásomért ka-

pott kárpótlásnak érzem. Nemrég Magyarországon vendégesked-

tünk, ahol nekünk, kaplonyi sváboknak ezt mondta a taktaszadai 

meg a táti polgármester: ’Magyarországon könnyű magyarnak 

lenni, az igazi magyarok ti vagytok!’ Valamikor vállaltam vala-

mit, és most igenis magyarnak érzem magam. És nem a magyar-

igazolvánnyal járó kedvezmény miatt. Amikor beírtam, hogy 

magyar vagyok, akadt Kaplonyban, aki ezt mondta: ’Most elárul-

tad a nemzeted, mivel te valójában német vagy!’ A következőket 

válaszoltam: ’Soha nem tagadtam, hogy német származású va-

gyok. A néger se tagadja, hogy Afrikából származik, mégis ame-

rikainak vallja magát. A kettő nem zárja ki egymást.’  

Nem volt könnyű eldöntenem, mi is vagyok én valójában. 

De végül eldöntöttem, felvállaltam, hogy magyar vagyok. Szá-

momra az RMDSZ tagsági könyv is egyfajta érzelmi kötődés 

záloga. A magyarigazolvány pedig még inkább az.”  

(Boros Ernő: „Döntöttünk: magyarok vagyunk.” Szatmári Friss 

Újság, 2002. március 9.)  
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A válaszadás jogán – a Német Demokrata Fórum nyilat-

kozata 

 „Nem vitathatjuk el egyetlen polgártársunktól sem a vélemény-

nyilvánítás jogát. Ahogyan abba sincs jogunk beleszólni, ki mi-

lyen nemzetiségűnek vallja magát. De az is igaz, hogy nagy fele-

lősséggel kellene kezelnünk akár a kimondott, akár a fehérre fe-

ketével írott szavunkat, hogy lelkiismeret-furdalás nélkül, meg-

győződéssel kardoskodhassunk annak igaza mellett.  

Boros Ernő Döntöttünk: magyarok vagyunk című írása, 

amely a Szatmári Friss Újság ez év március 9-i számában jelent 

meg, késztet bennünket a véleménynyilvánításra, állásfoglalásra.  

Kezdettől fogva szeretnénk leszögezni, hogy nem a kap-

lonyi polgármesternek a nemzetiség megválasztásával kapcsola-

tos vallomását és döntését kívánjuk kifogásolni, mert ez az ő saját 

(vagy családi) ügye.  

Amit azonban megkérdőjelezünk, s úgy véljük, joggal, az a Né-

met Fórummal, annak tevékenységével és szerepével kapcsolatos 

véleménye, a helyüket meg nem álló kijelentések és alaptalan 

vádak, a fórum tevékenysége lejáratásának szándéka. Úgy véljük, 

ezek nélkül is lehetséges lett volna a vállalt nemzetiségi hovatar-

tozás megvallása, de ha arra gondolunk, hogy erre a közelgő nép-

számlálás előtti napokban került sor, aligha van okunk a csodál-

kozásra.  

A magunk részéről ellenérvek sokaságát sorolhatnánk fel, 

de hagyjuk fórumtagjainkat, jóhiszemű olvasóinkat, hogy tapasz-

talataik, tevékenységünk alaposabb ismeretének birtokában cáfol-

janak rá a polgármester állításaira. Számunkra érthetetlen, hogy 

miközben több ízben is származásához, őseihez való kötődéséről 

tesz említést (ez mindenképpen méltányolandó azokkal szemben, 

akik erről már teljesen megfeledkeztek), megkérdőjelezi, minima-

lizálja mindazok munkáját, akik a német identitás megőrzéséért 

és ápolásáért fáradoztak. És, hogy mindezt nem feltétlenül a ha-

rácsolás, a meggazdagodás, a pénz- és vagyonszerzés vagy bizo-

nyos előnyökhöz való jutás szándékával vállalták magukra, erre 

is sok példával szolgálhatnánk.  
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Igenis szívügynek tekintettük és tekintjük a német nyelven 

történő oktatás bevezetését és fejlesztését az óvodáskorú gyerme-

kekkel kezdődően a líceumi oktatásig. Hogy ez részünkről az 

évek során mennyi fáradságot, utánajárást, ajtókon kopogtatást, 

sokszor bosszúságot igényelt, talán kevesen tudják, de a nehézsé-

gek, olykor buktatók ellenére úgy véljük, hogy munkánk eredmé-

nyes volt ezen a téren. Elégtétellel nyugtázhatjuk, hogy a szat-

márnémeti német líceum egy multikulturális közeg, amely nem-

csak a német származású, hanem más anyanyelvű gyerekek és 

diákok számára nyitja meg a német nyelvnek mint fontos európai 

nyelvnek elsajátítása által is az érvényesülés sokfajta lehetőségeit.  

Ami pedig a Németországból érkező segélyeket illeti, ért-

hetetlen az is, miért minimalizálja Máncz polgármester ezek 

szükségességét és hasznosságát, nemcsak kimondottan a Szatmár 

megyei svábság, hanem a más nemzetiségű, velünk együtt élő 

honpolgárok számára is. A németországi segéllyel megvalósított 

programok, legyen szó akár kisipari vagy szolgáltatási létesítmé-

nyekről, akár a mezőgazdasági társulásoknak nyújtott segélyek-

ről, éppen ennyire lebecsülendők? 

És ha már itt tartunk, hadd említsük meg, hogy németor-

szági támogatással csupán Kaplonyban nyolc közösségfejlesztő 

kisipari és mezőgazdasági jellegű program valósult meg. Ez sem 

lenne említésre méltó?  

Tevékenysége egyes hiányosságainak tudatában is a Ro-

mániai Német Demokrata Fórum Szatmár megyei szervezete to-

vábbra is képviselni szándékszik az itt élő németség ügyét.  

Számolunk azzal, hogy mind bel-, mind külföldön sokan 

fogják kíváncsi ’vigyázó szemüket’ a népszámlálás kapcsán a 

szatmári svábokra vetni. Ennek ellenére mi tiszteletben akarjuk 

tartani a demokrácia szabályait, minden egyes honpolgár alapvető 

jogát, hogy saját maga hozzon döntést nemzeti hovatartozása 

ügyében.  

Nem voltunk, nem vagyunk mellveregetők, ’németeske-

dők’, és a jövőben sem akarunk azok lenni. Csak természetesnek 
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tartjuk, hogy nemzeti identitásunkat továbbra is megőrizzük és 

ápoljuk, még ha ezt nagyon sokan és sokszor megkérdőjelezik is.  

Meggyőződésünk, hogy a széthúzás, az egymás ellen uszí-

tó hecchadjáratok, oktalan vádaskodások, etnikai és emberközi 

kapcsolatokat bomlasztó akciók és magatartások nem fognak 

soha célra vezetni. Meg kell tanulnunk a toleranciát, a kölcsönös 

tiszteletet, és ha már nem tudunk együttműködni, éljünk legalább 

békésen egymás mellett. Lehet-e más választásunk? 

Ami a népszámlálást illeti, csupán annyit javasolnánk 

azoknak, akik németnek szándékoznak vallani magukat, hogy a 

népszámlálási űrlapok kitöltését követően valamennyien ellen-

őrizzék a bevezetett adatok korrektségét. 

Tisztelettel:  

A Romániai Német Demokrata Fórum Szatmár megyei vezetősé-

ge” 

(Szatmári Friss Újság, 2002. március 18.)  

* 

„Alulírott az SZFU március 9-i lapszámában Döntöttünk: magya-

rok vagyunk címmel közzétettem Máncz Dezső kaplonyi polgár-

mester arról szóló vallomását, hogy bár vér szerint sváb szárma-

zású, 1992-ben mégis úgy döntött, hogy ő magyar. Erre az SZFU 

március 18-i lapszámában olyan válaszcikk jelent meg, amelyet 

szerzői több szempontból is helyreigazításnak, sőt egyféleképpen 

rendreutasításnak szántak. Ez – néhány sajátságos látásmódról 

árulkodó, rosszhiszemű feltételezést, célzást leszámítva – eddig 

rendben van. Azt azonban a magam részéről egyáltalán nem tar-

tom rendjén valónak, hogy, bár a március 9-i cikkben kizárólag 

csak Kaplonyról történik említés, a válaszcikk A Német Demokra-

ta Fórum nyilatkozata címet kapta, aláírása pedig a következő: A 

Romániai Német Demokrata Fórum Szatmár megyei vezetősége. 

Természetes az lett volna, ha a válaszcikket a tulajdon-

képpeni érintettek, vagyis az NDF kaplonyi vezetői írják. Miért 

nem ez történt? Nos, az alábbiakat, ha nem most (ennek az eset-

nek a kapcsán), akkor egy későbbi időpontban, de valamikor 

mindenképpen papírra vetettem volna… 
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Alulírott származásom és neveltetésem okán kettős identi-

tástudattal rendelkezem: magyarnak érzem magam, de ugyanak-

kor németnek is. Ezen állapot megnyilvánulási formái közül most 

csak egyet említek. Rosszul esik, ha a magyarokra vagy a néme-

tekre rosszat mondanak előttem. De a legrosszabbul az esik, ha a 

jelenlétemben magyarok a németekre, vagy fordítva, németek a 

magyarokra mondanak rosszat! (Annak elképzelését, hogy ebből 

mennyi bonyodalom származik, ez alkalommal a Kedves Olvasó 

fantáziájára bízom.) A közelmúltban Szatmár megye valamennyi 

olyan települését bejártam, ahova a XVIII. században német 

nyelvterületről svábokat telepítettek, illetve több száz olyan sze-

méllyel beszélgettem el, akiket 1945 januárjában sváb származá-

suk miatt deportáltak a volt Szovjetunióba. Így alkalmam nyílott 

meggyőződni róla, hogy – bár erről az érintettek legtöbbjének 

nincs tudomása – megyénk területén igen sok kettős identitástu-

datú ember él. Vannak, akik az ilyen személyeket identitászavar-

ral küszködőknek, valamiféle identitástudati ’betegségben’ szen-

vedőknek tekintik. A magam részéről leszögezem: semmilyen 

rendellenességet, gyógyítandó kóros tudati elváltozást nem látok 

abban, ha valaki érzelmileg nemcsak egy, hanem két (esetleg 

több) néphez kötődik. Szerintem ez is csupán a másság egyik 

megnyilvánulási formája. Amit éppen úgy tiszteletbe kellene tar-

tani, mint a többit. Csakhogy a mindennapi gyakorlatban sajnos 

általában nem ez történik, hanem a következő: a kettős identitás-

tudatú egyént valamilyen külső ráhatással választásra, azaz a két, 

szívéhez közel álló nemzet közül az egyik melletti állásfoglalásra, 

illetve a másik megtagadására akarják rábírni. Mintha édesanyja 

ezt mondaná a gyermeknek: Ha apádat is szereted, akkor nekem 

nem kellesz! Válassz: vagy ő, vagy én! 

Rövidre fogva a mondandómat: Máncz Dezső, Kaplony 

polgármestere tulajdonképpen kettős identitástudattal rendelke-

zik, és jelen esetben minden bonyodalom arra vezethető vissza, 

hogy választás elé került. De nem amiatt kellett ám állást foglal-

nia, mintha ez lenne a természetes, hanem kizárólag azért, mert 
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bizonyos politikacsinálók érdekei úgy kívánják, hogy valaki ne 

lehessen egyszerre magyar is, meg német is.   

(Boros Ernő: Kettős identitás. Nem kóros agyműködés eredmé-

nye, nem valamiféle tudati betegség, tehát szükségtelen „gyógyí-

tani”…  Szatmári Friss Újság, 2002. március 19.) 

 

Kitelepült – meghalni… 

Nagykárolyban nagyon sokan ismerték és szerették Kaltenbacher 

Miska bácsit, a helyiek által gyakran „oţelu(l)”-ként emlegetett 

főtéri vasáruüzlet valamikori vezetőjét. Kb. négy hónappal ez-

előtt, 1996 augusztusának első napjaiban elbeszélgettem vele, 

majd a tőle hallottakat közzé tettem, a Szatmári Friss Újság au-

gusztus 13-i lapszámában. E cikkből idézek:  

  „– Tudja hány rokonom maradt nekem itt Romániában? 

Egyetlenegy, az is távoli, harmadfokú unokatestvér. A többiek 

mind elkapták ezt az évek óta tartó nagy kitelepülési lázat, és 

Magyarországra költöztek. Most már nekem az egész famíliám 

ott van. Ilyen helyzetben mit tehettem? Beadtam a derekam, me-

gyek utánuk én is. Hej, pedig de nem akarok, de nagyon nem jól 

van ez így! Soroljam, mi mindent hagyok Romániában? Szép 

nagy családi házat, olyat, amilyennek én szeretem az otthonomat, 

amilyenné egy egész élet munkájával tettem. Terjedelmes, szépen 

rendben tartott szőlőskertet, amelyben tenni-venni az én számom-

ra maga a paradicsomi állapot. Ráadásul még erdőt meg szántó-

földet is jókorát. Azután ehhez számítsuk még hozzá, hogy het-

ven évet éltem le itt, hát ismer mindenki, megsüvegelnek, bárho-

vá megyek. Ha kimozdulok a házból, abból mindig az lesz, hogy 

az asszony perlekedik, amiért már megint sokáig maradtam el 

hazulról. De hát mit tegyek, ha sok a kedves ismerős, olyan, aki 

nekem jó emberem, és egyik se akar elengedni anélkül, hogy leg-

alább néhány szót váltanánk? Egyszóval jól érzem én itt magam, 

de nem kicsit, hanem nagyon. És akkor most hagyjak itt házat, 

szőlőst, erdőt, mezőt, azt a sok embert, akik között jól érzem ma-

gam, akiket szeretek, és akik szeretnek, szóval hagyjak itt min-

dent, amiért eddig érdemesnek tartottam élni. No és miért, mit 
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kapok cserébe? Hát azért, hogy mindent elölről kezdjek, költöz-

zek be egy szűk blokklakásba, négy sivár fal közé, olyan helyre, 

ahol se porta, se kert, se szőlős, de a családtagokon kívül még 

ismerős sincs, akivel szót válthatnék. Olyan leszek én ott, mint a 

madár, amelyiket, miután egész életében szabadon szárnyalhatott, 

vénségére kalitkába zárnak. Nem fogom én ezt kibírni, csak gub-

basztok majd, és belehalok a nagy tétlenségbe, meg abba, hogy 

nem lehetek ott, azok között, akikkel lenni én szeretek. Persze 

nem kényszerít senki, maradhatnék is. De hát, mondja meg, ho-

gyan maradhatnék, ha a családom minden tagja Magyarországra 

települt? Nem maradhatok, pedig mennem, jaj, de nehéz! Én már 

félig beleőrültem ebbe, higgye el, pedig még csak áruljuk a há-

zunkat, addig is, amíg elkel, benne lakunk. Hát akkor mi lesz, ha 

minden egyebünkkel együtt eladjuk a házat is, és végérvényesen 

bezárul előttem a visszaút oda, ahol az én számomra a földi para-

dicsom van? 

GYÁSZJELENTÉS. Kevéssel az Sz. F.U.-ban megörökített be-

szélgetésünk után Miska bácsi eladta a Nagyhajdúváros (ma 

Vasile Lucaciu) utcában álló házát, és az övéit követve Magyar-

országra települt. A tőle hallottakat augusztusban közöltem az Sz. 

F.U.-ban, négy hónap sem telt el, és ugyanebben az újságban 

gyászjelentésre bukkantam: „1996. december 19.-én, 69 éves 

korában Diósgyőrött elhunyt Kaltenbacher Mihály, volt nagyká-

rolyi lakos.”  

(Boros Ernő: „Nem maradhatok, pedig mennem, jaj, de nehéz!”  

 Nagykároly és Vidéke, 1997. január 1.)   
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Magyarországról a svábok nem vándorolnak ki 

 

Amint korábban már jeleztem, a 31 helységből, amelyekben a 

szatmári svábok 1712 és 1838 között letelepedtek, három, Mérk, 

Vállaj és Zajta a trianoni új országhatárok kijelölése után is Ma-

gyarország területén maradt. Az 1990-es évek végén, illetve a 

2000-es évek elején többször elkísértem a nagykárolyi Német 

Demokrata Fórum képviselőit Mátészalkára, Vállajra, illetve 

Mérkre. Az alábbiakat akkor közöltem a Szatmár megyei lapban.  

  „(…) A következőkben arról lesz szó, milyen lehetőségek 

biztosítottak ma a szatmári svábok azon kisközösségei számára, 

amelynek tagjai egész idő alatt magyar állampolgárokként éltek. 

Elöljáróban még két tudnivaló:  

1. A mai mérkiek és vállajiak elődei közül igen sokan an-

nak idején (a XVIII. század végén, illetve a XIX. század elején) 

nem közvetlenül Németországból, hanem ma Románia területén 

található helységekből, Nagykárolyból, Csanálosról, Nagymaj-

tényból, Kálmándról, Mezőfényről, Kaplonyból, Erdődről, Túrte-

rebesről stb. települtek ebbe a két faluba. 

2. Szatmárnémeti annak idején nem szerepelt a svábokkal 

betelepített helységek között, megyeközpontunkban ma mégis 

szép számmal élnek svábok. A jelenség magyarázata természete-

sen az, hogy a hajdani telepesek utódai közül a jobb munkalehe-

tőség, megélhetés reményében és egyéb okok miatt időközben 

sokan ide költöztek. Hasonló történt a határ magyarországi olda-

lán is, ez a magyarázata annak, hogy Szabolcs–Szatmár–Bereg 

megyében Mátészalkán és Nyíregyházán ma szintén jelentős 

számban élnek svábok. (…) 

Kérdéseimre Konczili Vendel iskolaigazgató, a mátészal-

kai Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, városi önkormány-

zati képviselő válaszol: 

– Hány német származású lakosa van Mátészalkának, 

Nyíregyházának, Mérknek, Vállajnak és Zajtának? 
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– Őszintén szólva én sem tudom pontosan. A Német Ki-

sebbségi Önkormányzat jelöltjeként a legutóbbi választás alkal-

mával Mátészalka 16 ezer szavazópolgárából 1.756 voksolt rám, 

de ezek egy része nagy valószínűséggel nem önmagukat német-

nek valló személyek köréből került ki. Nehéz eligazodni ebben a 

kérdésben, hiszen például Mátészalkán 2.000 cigányt tartanak 

nyilván, a jelöltjük mégis csak 246 szavazatot kapott. Maradjunk 

annyiban, hogy mi kb. 1.500–2.000-re becsüljük a városunkban 

élő német etnikumúak számát. Nyíregyháza 160.000 lakosából – 

becslések szerint, hiszen hitelesnek elfogadható adatokkal ezzel 

kapcsolatban nem rendelkezünk – talán 3.000, esetleg 4.000 lehet 

német származású. Vállajon 1.000, a 2.400 lakosú, etnikailag 

vegyes összetételű Mérken ennél kevéssel több sváb lakik. Zajtán 

a cigányokkal együtt 300-an, Rakamazon néhányan élnek. Vagyis 

Szabolcs–Szatmár–Bereg megye 630.000 polgárából mintegy 

6.000, esetleg 7.000 lehet német származású. (…) 

Vállajon Lovász János jegyzővel beszélgetek: 

– Ezen a településen 1.049-en élünk, amiből 15–20 ci-

gány, a többi sváb. Ez azt jelenti, hogy Szabolcs–Szatmár–Bereg 

megyében Vállaj a ’legsvábabb’ település. Az utóbbi időben az 

itteni lakosok száma a következőképpen alakult: 1980-ban 1.143; 

1985-ben 1.099; 1990-ben 1.131. 

– Az 1980 utáni fogyatkozás Németországba való kiván-

dorlás eredménye? 

– Hallomásból tudom, hogy Romániából sok sváb vándo-

rolt ki Németországba. Hasonló tendencia nálunk nem tapasztal-

ható. A Vállajról (természetesen a jobb megélhetés reményében) 

elköltözők általában Magyarország más településein találnak új 

otthonra. 

Csűrös Andor, A Magyarországi Német Kisebbségi Ön-

kormányzatok Országos Vezetőségének a tagja: 

– A magyarországi német kisebbség érdekeit 1999 január-

ja óta képviselő szervezetünkbe 53-an lettünk beválasztva. Az 

országnak azokból az övezeteiből, ahol nagyobb számban élnek 

német nemzetiségű állampolgárok (Pécs, Szeged, Veszprém, Bu-
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da) általában többen, illetve ellenkezőleg, Szabolcs–Szatmár–

Bereg megyéből, ahol kevesebben vagyunk, én egyedül. A legna-

gyobb problémánk az, hogy nem tudjuk milyen háttérrel rendel-

kezünk, vagyis, hogy tulajdonképpen hányan sorakoznak fel mö-

génk. A mi becslésünk szerint Magyarországon 250.000 német 

élhet. (…) Az elmúlt esztendőben a Magyarországi Német Ki-

sebbségi Önkormányzatok Vezetősége négyszer ülésezett. Leg-

utóbb az a kérdés is napirendre került, hogy elfogadjuk-e az aján-

latot, amely szerint a jövőben valamelyik országosan fogható adó 

egész napos német nyelvű rádió- és televízió-műsort sugározzon. 

– Az ajánlattevők ehhez előzőleg a hatóságok jóváhagyá-

sát is megszerezték? 

– Nem értem a kérdést. Itt arról van szó, hogy a hatóságok 

ajánlották fel az egész napos adásidőt, anélkül, hogy mi kértük 

volna. És egyáltalán: milyen jóváhagyás kellene az ilyesmihez?  

(Boros Ernő: Szomszédolás: Szatmári svábok Szabolcs–Szatmár–

Bereg megyében. Szatmári Friss Újság, 2000. január 6/7/8/10.) 

 

Regermanizáció gyűlöletkeltéssel… 

 

Házastársak rendszerint azért adják be a válókeresetet, 

mert ellentét, ellenséges légkör alakul ki köztük, kiábrándultak 

egymásból, vagy legalább egyikük csalódott a másikban. A ha-

sonló fejlemény általában olyan személyek számára is megköny-

nyíti a válást, akik előzőleg szerették egymást, úgy érezték, ösz-

szetartoznak. A romániai Szatmár megyéből tömegesen Németor-

szágba települt magyar ajkú svábok és idehaza maradt szeretteik, 

barátaik, kedves ismerőseik, „jó embereik” válását azonban nem 

könnyítette ilyesmi. Hiszen őket nem hozzájuk közel álló szemé-

lyek részéről érte bántás, csalódás. A helyben maradók és a távo-

zók egymás iránti kölcsönös kötődése, vonzalma változatlan ma-

radt, lelkiekben összetartozókként váltak el. A magyar ajkú szat-
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mári svábok kitelepülését a német nyelv ismeretének hiányán 

kívül ez, illetve – Dr. Ioan Ghermannak a két háború között kelt, 

korábban már idézett megfogalmazásával élve – „a magyarok 

iránti szeretetük és ragaszkodásuk” is lassította. Legalább saját 

meglátásom szerint. Az viszont tény, hogy – akárcsak a két világ-

háború közötti időszakban – az 1989-es rendszerváltás után is 

sokan gondolták így. Köztük olyanok, akik nem nézték jó szem-

mel a svábok magyarok iránti kötődését, azt, hogy – ismét Dr. 

Ioan Gherman megfogalmazásával élve – „érzelmeik és részben 

nyelvük, kultúrájuk révén a magyarokhoz tartoznak”. Ráadásul 

néhány olyan sváb személy is akadt, akik úgy döntöttek, majd ők 

tesznek ez ellen, mégpedig, ama bizonyos „a cél szentesíti az 

eszközt” elvnek megfelelően, a módszerekben való válogatás 

mellőzésével…  

Mindezekről azonban csak jóval később bizonyosodtam 

meg. Amikor a nagymajtényi születésű, Németországba települt 

Ernst Hauler első irományai megjelentek, még nem tudtam hova 

tenni azt a jelenséget, hogy egy szatmári sváb (tehát valaki, aki 

egyebekben a „mieink” közül való) a szélsőségesen nacionalista 

megnyilvánulásai miatt hírhedtté vált Gheorghe Funarhoz hason-

lóan szidja, mocskolja a magyarokat, illetve a svábokkal szemben 

„rosszul viselkedő magyarok – jóságos románok” képletet ter-

jeszti. Ráadásul három nyelven, románul, magyarul, németül 

megjelentetett könyvekben. Néhány cím: A 900 éves Nagymaj-

tény és 200 éves temploma (Adalékok a szatmári svábok történe-

téhez); Istoria nemţilor din regiunea Sătmarului (A szatmári né-

metek története); Elbeszélések a szatmári svábokról; A szatmári 

svábok árnyéka stb. (A félreértések elkerülése végett: hamis „ta-

nokat” propagáló kiadványokról lévén szó, ezek egyikét sem ol-

vasásra ajánlom.) 

A szatmári svábok deportálásának története című köny-

vemben kellő számú konkrét példa bemutatásával bizonyítottam, 

hogy Ernst Hauler irományaiban hamis tanoknak prófétáskodik. 

Akit érdekel, hogyan, ennek a Magyar Elektronikus Könyvtárban 

is elérhető könyvemnek a 33–52 lapjairól tudhatja meg. Ezért 
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ezen a helyen csupán egyetlen példán keresztül szemléltetem, 

milyen primitív, hajuknál fogva előráncigált érvekkel igyekszik 

Hauler úr a „tanait” alátámasztani.  

Idézet Istoria nemţilor din regiunea Sătmarului című könyvéből:  

„Miután Erdély újra Romániáé lett, a szatmári svábok 

ugyancsak a magyar nyomásnak köszönhetően kerültek katasztro-

fális helyzetbe. (…) A magyarosítás hívei a kommunizmus álarca 

mögül cselekedve, elindították a háború nyomán törvényen kívül 

lévő németek elleni utolsó támadást. Valamennyi német tannyelvű 

iskolát egyből nem román, hanem magyar tannyelvűvé alakították 

át. Ez történt 

Romániában! Így folytatódott a svábok magyarosítása, a román 

állam pénzén és védőszárnyai alatt.” (111. lap)  

Itt tehát azt tudhatjuk meg Hauler úrtól, hogy a szatmári 

svábok nem azért kerültek katasztrofális helyzetbe a második vi-

lágháború végén, amiért a világban élő németek általában. Ha-

nem „a magyar nyomás” miatt. Ami abban konkretizálódott, 

hogy „valamennyi német tannyelvű iskolát egyből nem román, 

hanem magyar tannyelvűvé alakították át.”  

Jelen könyvem Amikor érdemesebb volt magyarnak lenni, 

mint németnek című fejezetében már tisztáztam a valódi okát an-

nak, hogy miért magyarosodtak el a szatmári svábok a második 

világháború után a korábbinál is nagyobb mértékben. Ezért itt 

csak egy volt krasznabélteki deportált 1998-ban elhangzott szava-

it idézem:     

„Nekem a sváb az anyanyelvem, de miután Oroszország-

ból hazajöttem, megfogadtam, hogy a gyermekeimmel nem beszé-

lek svábul, nehogy a származásuk miatt annyi bajba, olyan rossz 

sorsra jussanak ők is, mint én. De az Istenért, nehogy ezt is meg-

írja! Innen kitelepült hozzátartozóim élnek Németországban, 

azoknak kellemetlenségük származna belőle. Hiába, nagyot for-

dult a világ ötven év alatt! Hitler után úgy gondoltuk, jobb lesz a 

gyerekeinknek, ha nem tudnak svábul, most meg már olyan eset-

ről is hallottam, amikor Németországban az ellenségeskedő utó-

dok azzal igyekeztek ártani egymásnak, hogy kölcsönösen beárul-
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ták a másikat, amiért annak a szülei idehaza, Bélteken, magyarul 

beszélnek a családban.”   

Úgy érzem, ebben az egyszerű, tömör, frappáns, szemléle-

tes megfogalmazásban a szatmári svábok egész második világhá-

ború utáni sorsa benne van…   

Néhány Ernst Haulerrel kapcsolatos tudnivaló. 1996-ban a 

Gazeta de Nord-Vest nevű, Szatmár megyei napilapban Istoria 

nemţilor din regiunea Sătmarului címmel 32 újságoldalnyi terje-

delemben műfajilag besorolhatatlan irományt közölt. Ekkor fi-

gyeltem fel magyarellenes (akna)munkásságára. Addig a Nagyká-

roly környéki sváb települések lakóinak elmagyarosodásáról, a 

nyelvváltásról, általában a sváb–magyar együttélésről egészen 

más információim voltak. Ha jól emlékszem, amikor érdekelni 

kezdett ez a téma, elsőként Szolomájer József Mezőfény története 

című, 1926-ban megjelent füzetecskéje került a kezembe. Ebben 

egyebek között a következőket olvastam. 

 „A letelepedéstől számított 120 éven keresztül az oktatás nyelve 

templomban és iskolában tisztán német – sváb. E hosszú idő alatt 

az óhaza sváb nyelve és dialektusa fejlődésben fokozatosan kö-

vette a németet, melynek nyelvtani szabatossága, irodalmi nívója 

mind szebb és tökéletesebb lett. Szókincse bővült, gazdagabb, a 

gondolat-kifejezésben, míg őseink nyelve elszigetelten és egy 

állapotban nemhogy előre, de visszafejlődött, sőt dialektusa igen 

nagymértékben és hátrányosan megváltozott. A kis nyelvsziget, 

amit a Szatmár megyei svábság alkotott, a nagyobb tömegű ma-

gyar és román néptől volt körülfogva. A szomszédsággali szük-

ségszerű érintkezés kihatásaiban nem maradhatott el. A károlyi 

járás svábjai magyar, az erdődiek magyar és román nyelvi isme-

retet sajátítanak el hosszú százhúsz év alatt. A magyar nyelvújítás 

kora összeesik a 48-iki függetlenségi törekvésekkel, melyek vég-

eredménye a latin, majd a német hivatali nyelv eltörlése s a ma-

gyar bevezetése. Az egyének üzleti és hivatali érdeke akkor épp 

úgy megvolt, mint manapság, s egyáltalán nem megfoghatatlan, 

ha úgy a sváb, mint a román nép a magyar nyelv megtanulásának 

szükségét érezte. Elsősorban a saját érdekében. Akkor még nem 
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voltak vonatok, melyek embert, könyvet, újságot 14 óra alatt or-

szágok között cserélnek ki, s az egymástól távollakó nyelvcsalá-

dok szellemi és érzelmi kapcsolatát fenntartsák, szorosabbra fűz-

zék, fejlődésében támogassák. A nagyobb, nyelvben egységes 

néptömböknek – hozzá a kulturális előhaladás nagyobb fokán, 

vagy legalábbis annak lehetőségével felszerelten – könnyű volt 

asszimiláló képességüket kamatoztatni a közéjük ékelt kisebbsé-

geknél. Nem lehet csodálni, ha a Szatmár megyében letelepült kis 

svábtöredék – 10–15.000 – sem kerülhette ezt ki, de nem is akar-

ta, hisz érdekében állott az államnyelv megtanulása, akár ma a 

románt. A kereskedelmi szállítást akkor még vízen és kocsi-

tengelyen bonyolították le. A Fényen át vezető országút Szatmárt 

és Debrecent kötötte össze. E két gócpont között állandó volt a 

szállítás, miben a fényiek nagyon is részt vettek, s ha úgy van, hát 

milyen nyelven értethették meg magukat Szatmártól a Nyírségen 

át Debrecenig. A tojás, tej, vaj árusításakor a városi lakosság nem 

tanult meg a kedvükért svábul. Valamelyik félnek valahogy al-

kalmazkodnia kellett. A hivatalokban tudtak németül és beszéltek 

is, de az államnyelvet előnyben részesítették, s ha valaki bírta azt, 

azon folyt a tárgyalás.  
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Ez az okmány Rómából érkezett Mezőfényre 1927-ben. Idézet a Nagy-

károlyban megjelent Szatmármegyei Közlöny című lap 1927. február 

13-iki számából. „A szomszédos Foeni-Fény községben évek hosszú 

sora óta csöndes visszavonultságban hatalmas alkotó munkát fejt ki egy 

szerény, egyszerű, de nagy tartalmú ember, Szolomájer József, Fény 

község tanítója. (…) A római pápa Szolomájer József fényi tanító  

részére érdemei elismeréséül a ’Pro ecclesia et pontifice’ pápai arany 

érdemkeresztet adományozta.”  

 

Ezek az okok megérlelték elődeinknél azt a felfogást, 

hogy a magyar nyelv megtanulása haszonnal jár. Az öregek kez-

detben nehézkesen, a fiatalok később mind könnyebben sajátítot-

ták el, miután a magyar írás-olvasást 120 évi ittlét után az iskolá-

ba is bevezették. Nem hatósági kényszerből, hanem a maguk 

okos, józan belátásából. Az 1870-es években számtant, később 

más tárgyakat is németül és magyarul tanultak. Több családnál az 

otthoni társalgás részben magyar. Az apa fiával, a legény társával 

magyarba fog, miközben a katonaságtól hazatérők magyar dalo-

kat énekelnek, s mert új és dallamuk kellemes, tanulják az ittho-

niak. Az öregek megelégedetten hallgatják, gondolkoznak, mi-
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közben vágyak támadnak: „még bíró is válhat belőle”. A válasz 

egy igenlő bólintás: ’s ki tudja, a kisebből nem-e pap-tanító’? A 

gyermek tanulmányából folyó szellemi felsőbbség tiszteletet vált, 

melyből egy csekélyke részt kérni az öregeknek is mily jól esik. 

Egy kevés hiúság ez, s egy lélektani folyamat, mely az ilyen csa-

ládokat észrevétlenül is a megmagyarosodás felé vitte. Hazajön-

nek fiúk-lányok, s szabatos, tiszta magyar beszédüket figyelem-

mel hallgatják – akár ma a románt. Családok magyarul tanítják 

beszélni a gagyogó gyermekeiket; a magyar nyelv bírása művelő-

dést jelent! Ez volt falvainkban a közfelfogás. Újságot rendelnek, 

olvassák, s társadalmi érintkezés, kereskedelmi élet, anyagi ér-

dek, újság, iskola, könyv diákság, s a magyar nyelv fejlettebb 

volta oly közreható tényezők, melyeknek eredményt kellett elérni 

a megmagyarosodás terén. – Lehetőség nyílott a gondolat helye-

sebb, szebb és tágabb értelmi kifejezésére azonban szemben a 

svábbal, mely hangtani elváltozásában odáig jutott, hogy a Károly 

vidéki sváb beszédből szász, bánáti sváb, német nem ért, vagy 

nagy ritkán egy-két szót próbál értelmezni, de kihámozni valódi 

értelmét nem tudja. Ez tapasztalati tény. Mi még inkább értettünk 

egyes vidékek lassúbb ütemű, taglaló beszédéből. Az 1880–1890-

es években a templomi ének, szt. beszéd magyar-német. Előbbit 

nem igen értették a legöregebbek, utóbbit a fiatal nemzedék. Az 

egyház azonban mindkét fél javát kereste, s mindkét nyelvet 

használta imában, énekben, tanításban. Az iskola is magyarba 

megy át német írás-olvasással, mivel a szülők csecsemő gyerme-

keikkel is magyarul beszélnek több helyen. Kidőlnek aztán az 

öreg tölgyek, nyomukba újabb nemzedék lép s a viszonyok és kor 

hatása e falu népét magyar nyelvűvé teszi. (…) Az egyház ma is 

oly figyelmet tanúsít hívei iránt, hogy ténykedéseinél – templom, 

körmenet, temetés, litánia – a sírba hajló öregek kedvéért a német 

imádságot is használja, holott nincs ma ember Fényen, ki a ma-

gyart nem tudná, de van egy nagy többség, mely a németet nem 

érti. Elsorolva a magyarosodást előidéző okokat, szó volt a szülők 

ama törekvéséről, hogy gyermekeikből tanult embereket nevel-

tessenek.  Nagyban megkönnyítette a szegényebb, szűkös anyagi 
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viszonyok közt élő szülők fiainak és leányainak taníttatását a 

szatmári és váradi püspökség diákotthonainak és zárdáinak jóté-

konysága, mellyel sok szegény fényi gyermeket emeltek ki a hét-

köznapiságból, a részes aratástól s tették – nagy hálára kötelezve 

– azzá a mi. E kis faluból így több és több diplomás férfi és nő 

került ki. Ők voltak azok, kik családi, rokoni, társadalmi érintke-

zéseik révén Fény magyarosodásának szintén lendületet adtak.” 

Szolomájer József, aki e sorokat írta, 1883-ban a Nagyká-

roly melletti színsváb Mezőfényen született, itt volt tanító is 1901 

és 1929 között. Etnikai hovatartozásán kívül azért is hiteles in-

formációforrásnak gondoltam, mert minden tekintetben avatott 

ismerője kellett legyen a témának. Hiszen a Nagykároly környéki 

„kis sváb nyelvsziget” tagjaként „belülről” alkothatott véleményt, 

nagyrészt általa megfigyelt, megélt, megtapasztalt eseményekről írt.  

Amennyiben nem csal az emlékezetem, Szolomájer József 

füzetecskéje után legközelebb Vadai György A Nagykároly vidéki 

sváb település című tanulmányában olvastam az elmagyarosodás-

ról. A következőket ebből idézem.  

„Szatmárvidék német telepeit is áthatotta a természetes 

asszimiláció folyamata. Leghamarabb Nagykároly és Szatmár 

sváb lakosai magyarosodnak el. Vállaj, Csanálos, Fény, Csoma-

köz, Kálmánd, Kaplony elmagyarosodását, jóllehet e falvakban 

kizárólag telepesek laktak, Börvely, Bere, de főleg a megyeszék-

hely, Nagykároly magyarságával fenntartott gazdasági, közigaz-

gatási és társadalmi kapcsolatok idézték elő. Mezőpetri, Mezőte-

rem, Kisdengeleg, Vezend községekben a magyarosodás már 

jóval lassabban folyt, mert távolabb esnek Nagykárolytól s gaz-

dasági és társadalmi téren is visszamaradottabbak, illetve részben 

kizárólag német (Mezőpetri) vagy német–román–magyar (Terem, 

Vezend, Dengeleg) lakosságúak voltak. Nagymajtény, Gilvács, 

Krasznaterebes asszimilációját a vasútvonal közelsége gyorsította 

meg. Nagymadarász, Királydaróc, Erdőd községekben az ott lakó 

magyarság, Erdődön a járásszékhely jelleg az asszimiláció ténye-

zője. Krasznabéltek, Krasznasándorfalu, Nagyszokond, Szakasz, 

Nántű, továbbá Alsóhomoród, Színfalú s a szinérváraljai járásban 
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fekvő Barlafalu mutatják az asszimiláció legkezdetlegesebb s 

leglassúbb iramát. E falvak már a Bükkhegységgel szomszédo-

sak, ahol a magyar nyelvterületet a román váltja fel. A Szamos 

jobbpartján egymástól távol eső Túrterebes, Zajta, Józsefháza 

községek már magyar nyelvterületre esnek s ezért az itteni ma-

gyarosodási folyamat a Nagykárollyal szomszédos falvakéhoz 

hasonló. A telepes falvak elmagyarosodásának irama e falvak 

társadalmi rétegeinél különböző. A kizárólag földműveléssel fog-

lalkozók asszimilálódása lassúbb, mint a falu határait többször el-

el hagyó iparosok és kereskedőké. Leghamarabb itt is a faluból 

kikerülő értelmiségiek magyarosodtak el, s mint tanítók és papok, 

a faluba visszatérve az asszimiláció legaktívabb tényezőivé vál-

tak. Az iskola csak az 1900-as években lesz az asszimiláció ko-

moly tényezője, amikor a beolvadás folyamata már rég megin-

dult. Ez akkor derül ki, ha figyelembe vesszük pl., hogy Nagyká-

roly járás lakosságából 1900-ban 49,60 százalék analfabéta. 

Szatmárvármegye első állami iskolája csak 1873-ban nyílik meg s 

a legtöbb sváb telepes faluban a világháború előtt egyáltalán nem 

volt állami iskola. 1855-ig, mikor Haas szatmári püspök az Orga-

nisations Entwurf alapján megszervezi az egyházmegye felekeze-

ti iskoláit, az alsófokú tanítás az írás-olvasás elsajátítására szorít-

kozik, a tanerőt, ki legtöbb esetben a kántor, a község tartja el s 

ugyancsak a község határozza meg az előadási nyelvet is. Sőt, 

még az ujjászervezett felekezeti iskolákban is németül folyik a 

tanítás. Csak később vezetik be a magyar nyelvet, úgy, hogy ami-

kor a magyarosítást szolgáló iskolatörvények megjelennek a fal-

vak nagy részében már természetes azok végrehajtása s csak a 

Bükkhegység sváb telepesei körében előzi meg a magyar tan-

nyelv a magyar asszimilációt. Jellegzetes az is, hogy míg e törvé-

nyekkel a nemzetiségek határozottan szembeszállnak, addig a 

sváb falvak semmiféle ellenállást nem tanúsítanak. Ami különben 

az iskolai adatokat illeti, úgy 1868-ban 24 német–magyar és 3 

német nyelvű iskola működik Szatmármegyében. 1896-ban már a 

sváb falvakban is csak magyarul folyik a tanítás. Ismételjük: 

helytelen lenne ebből arra következtetni, hogy a magyar tannyelv 
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az elmagyarosodás fő oka. Az elemi iskola semmiképp sem al-

kalmas idegen nyelv terjesztésére még a mai kötelező iskolaláto-

gatás mellett sem. A háború előtti iskola még kevésbé. A szat-

márvidéki németség természetes asszimilációjában az iskola csak 

melléktényezőként szerepelt. A szatmármegyei svábság asszimi-

lációja nemcsak a magyar nyelv elsajátításában nyilvánult meg, 

hanem a magyar sorsközösségbe való önkéntes beolvadásban is. 

(…) A világháborút követő rendeződés folytán a telepes falvak 

három kivételével, Románia birtokállományába kerülnek. (…) Az 

új viszonyok a szatmári telepes falvakat asszimilációs folyamatuk 

közben érték. Míg a nagykárolyi járásban az asszimilációt szinte 

befejezett ténynek lehetett tartani, addig a Bükkhegységben e 

folyamat alig kezdődött meg. A román főhatalom, első éveiben a 

bükkhegységi falvakban német nyelvű tanítást vezetnek be a la-

kosok kérelmére. Az 1920. évi népszámlálás a telepesek leszár-

mazottait etnikai alapon németeknek veszi, mire megalakul 

Nagykárolyban a sváb népiroda (Gauamt), mely sajtóval (Mittei-

lungen, Schwabenpost), iskola politikával nemcsak a svábul be-

szélők kulturális felemelését, de a már elmagyarosodott svábok 

visszasvábosítását is céljául tűzte ki. Ebbe a vonalba esik a nagy-

károlyi gimnázium német szekciója is. (…) 1932-ben sok harc 

után minden község felekezeti iskolájába bevonul a németnyelvű 

tanítás (…)” 

(Korunk, 1939, I. 23–25 p.) 

Megjegyzés: a „Vadai” álnév. A Nagykároly vidéki sváb 

település című tanulmány jogász végzettségű szerzőjének valódi 

neve Nonn György. Csanálos, tehát színsváb település szülötte, 

akárcsak Szolomájer József. Az elmagyarosodás problémaköré-

nek szintén nem külső szemlélője, hanem személyes érintettje, 

átélője. Ítélőképességét és jó szándékát nem volt okom kétségbe 

vonni. Ennek ellenére engem továbbra is foglalkoztatott az elma-

gyarosodás kérdése. Mielőtt Ernst Hauler irománya a kezembe 

került, olvasmányaimból, sváb családtagjaimtól, barátaimtól, is-

merőseimtől hallottak, illetve egyéni tapasztalataim alapján dió-

héjban kb. a következőket szűrtem le magamnak ezzel kapcsolat-
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ban. A svábok Szatmárban való letelepedésétől a kiegyezésig 

eltelt több mint száz év alatt Magyarországon, így Szatmárban is 

Bécs a magyarok elnémetesítését szorgalmazta, aminek el-

len(re)akciójaként 1867 után (1919-ig, tehát kb. fél évszázadon 

át) Budapest ösztönözte a svábok elmagyarosodását – ám a kor-

szakban máshol alkalmazottakhoz képest szelíd módszerekkel. 

Mindez, még ha nem is történt mindig konfliktusmentesen, min-

denesetre sokkal elviselhetőbb légkörben zajlott, mint mondjuk 

Kelet-Európa más olyan övezeteiben, ahol két vagy több etnikum 

tagjai éltek, élnek egymás mellett. Olyannyira, hogy bátran kije-

lenthető: amióta csak együtt élnek, a szatmári svábok és a szat-

mári magyarok olyan jól „kijöttek-kijönnek” egymással, hogy az 

Kelet-Európa más együttélésre ítélt népei-népcsoportjai vonatko-

zásában szinte példa nélküli, de Nyugat-Európában sem mondha-

tó általánosnak.  

Szöges ellentétben mindazzal, amit addig erről a témáról 

tudtam, Ernst Hauler az említett román napilapban megjelent 

tudománytalan-fantasztikus irományában egyrészt valós törté-

nelmi események átköltésével, másrészt hajuknál fogva előránci-

gált érvek felsorakoztatásával igyekszik minden, a németeket, 

illetve a svábokat ezen a tájon ért valós vagy vélt sérelmet a ma-

gyarok nyakába varrni. Közben helyenként ötletszerűen a romá-

nokat dicsérgeti, vagy legalább a svábokra negatív hatással bíró 

történtekben való közreműködésükért mentegeti.  

Már a román napilapban megjelent sorozat olvasása köz-

ben felmerült bennem a kérdés: ki lehet ez a funárkodó szatmári 

sváb? Irományának a Gazeta de Nord-Vest 1996. március 19-i 

lapszámában nyomdafestéket látott részében egyebek között a 

következő árulkodó sorokra bukkantam: „… a szerző, aki annak 

idején a német tanács elnöke volt”. Tehát Ernst Hauler nem 

akármilyen funkciót töltött be a Ceauşescu-rendszer idején: az 

úgynevezett Német Nemzetiségű Dolgozók Szatmár Megyei Ta-

nácsának volt az elnöke. Miről is van szó? Ezt a fantomszerveze-

tet látszatra a német kisebbséghez tartozó személyek helyzetének 

pozitív befolyásolása érdekében hozták létre. Azonban valódi 
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rendeltetése nem a romániai németek valós problémáinak a be-

azonosítása és megoldása volt, hanem annak az illúziónak a fenn-

tartása, hogy a hatalom ezt akarja. Továbbá az, hogy egyfélekép-

pen legitimálja a Ceauşescu-féle nemzeti kommunista téziseket, 

illetve az ezekből következő németellenes intézkedéseket. (Ami-

ből pedig nem volt hiány: németek diszkriminálása, háttérbe szo-

rítása, megfélemlítése, kiárusítása, német értelmiségiek üldözése 

stb.) Idevágó tudnivaló: a hasonló „tanácsok” élére akkoriban 

általában a rendszer bizalmi emberei, vagy legalább a hatalommal 

való szolgai együttműködésre hajlandó egyének kerültek… 

„A Szekuritáté az 1970-es árvíz idején azt kívánta tőlem, 

hogy a szatmári svábok nevében kérjek segélyt Németországból” 

– tudatja velünk irományában Hauler úr. Majd eldicsekszi: miu-

tán a saját nevében táviratot küldött Németországba, egyebek 

között a Szatmári Svábok Németországi Egyesülete 10 ezer nyu-

gatnémet márkát gyűjtött és juttatott el Szatmárra.  

Hát nem megható? Az árvízkárosultakért aggódó Szekuri-

táté kívánságára a jó Hauler úr pénzt „intéz” Németországból. 

Azt már nem részletezi Hauler úr, hogy vajon kinek jutott az ár-

vízkárosultaknak szánt pénzből…    

Azonban a java csak most következik. „1971-ben a szer-

zőnek alkalma nyílott arra, hogy a szatmári svábok helyzetét Ce-

auşescu elnök elé tárja. (…) Valamennyi felsorolt hiányosság ki 

lett küszöbölve” – olvasható ugyanott. Tehát annak idején Ernst 

Hauler úr olyan jó bizonyítványt érdemelt ki a Szekuritátétól, 

hogy még egy Nicolae Ceauşescu elvtárssal való személyes talál-

kozásra is érdemesnek találtatott! A jóságos Ceauşescu elvtárs 

pedig – aki akkoriban másfelől barmok módjára, fejpénzért árulta 

a szászokat meg a bánáti németeket – Ernst Hauler úr minden 

svábbarát óhaját tejesítette! Lám, milyen remek dolog sül ki ab-

ból, ha két egymást megértő, jó ember találkozik. Ezek után már 

csak az nem világos, vajon a későbbiekben miért kezdték pánik-

szerűen elhagyni a jóságos Ceauşescu elvtárs országát a szatmári 

svábok (is)?  
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Évekkel a Gazeta de Nord-Vest-ben megjelent cikksorozat 

után Hauler úr szülőfalujában, Nagymajtényban járva egyebek 

között Felber Katalin nevű rokonával is beszélgettem. Amikor az 

idős asszonyt Ernst úr szélsőséges magyarellenességének az oká-

ról faggattam, ő kuncogva megkérdezte tőlem, mit gondolok, 

Hauler Ernő ugyan bizony miért nem került ki annak idején 

Oroszországba? A dolog nyitját nem volt hajlandó elárulni, ám a 

lelkemre kötötte, hogy alkalomadtán feltétlenül kérdezzem meg 

ezt „Ernőtől magától”. Utólag ellenőriztem, Hauler úr neve való-

ban nem szerepel a nagymajtényi deportáltaké között, pedig a 

vele egyívásúakat annak idején szinte mind elvitték. 

A Szatmári Friss Újság 1997. november 7-i lapszámában 

Ernst Hauler: a sváb Funar címmel olyan cikket közöltem, 

amelyben az Istoria nemţilor din regiunea Sătmarului című, a 

román lapban megjelentetett 32 újságoldal terjedelmű „művében” 

fellelhető hihetetlen mennyiségű valótlanságból legalább néhá-

nyat konkrét bizonyítékok, kétségbevonhatatlan érvek felsorakoz-

tatásával cáfoltam. Kb. három hónappal később, a Gazeta de 

Nord-Vest 1998. március 11-i lapszámában Hauler úr olyan cik-

ket jelentetett meg, amelyben egyebek között szerény szemé-

lyemnek is figyelmet szentelt. Ellenérvek híján ebben arra még 

csak kísérletet sem tett, hogy érdemben vitába szálljon velem. 

Ehelyett egy korábban megjelent és a tulajdonképpeni témához 

nem kötődő másik cikkemre utalva a következőket írta. „Nem 

értem, hogy van megengedve Boros Ernőnek, hogy ilyen gúnyo-

lódó (csúfondáros) módon írjon a román katonákról. (Lásd 

1997.09.24-i dokumentum-beszámolóját.)” Aki a romániai viszo-

nyokat ismeri, nyilván hamar rájön ennek a sajátságosan megfo-

galmazott szövegnek az alig burkolt lényegére. Hauler úr Német-

országból a román újság hasábjain a Szekuritáté figyelmébe aján-

lotta, más szóval feljelentette alulírottat a hajdani politikai rend-

őrségnek – amelyről ezek szerint úgy gondolta, hogy a rendszer-

váltás után is tovább működik Romániában… 

Nyilván a minél átütőbb hatás kedvéért ugyanabban a 

„művében” még egy feljelentés-ízű megfogalmazással élt. A 
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Szatmári Friss Újság 1997. november 7-i lapszámában megjelent 

cikkem befejező mondatát a híres német pontosság teljes mellő-

zésével „reprodukálta” románul. „Ernst Hauler (…) magyargyű-

löletével csak amolyan szabályerősítő kivétel a derék szatmári 

svábok között, akiknek a többsége kifejezetten magyarbarát, sőt 

részben magyar érzelmű is.” Ezt írtam én. Amit Hauler úr a kö-

vetkezőképpen „fordított” le románra: „Un şvab cumsecade este 

maghiarofil, dacă nu este chiar un maghiar.” Azaz, visszafordít-

va: „Egy rendes sváb magyarbarát, ha nem egyenesen magyar.” 

Gondolom, felesleges a kommentár…  

Egyébként Ernst Hauler: a sváb Funar című cikkemre 

annak idején nemcsak a leginkább érintett személy reagált. Rövid 

idő alatt több olyan visszhang-levél is érkezett a szerkesztőségbe, 

amelyeket nem elmagyarosodott, hanem magyarul is tudó, de 

német anyanyelvű svábok írtak. A következő részletek három 

ilyen levélből valók. 

* 
„Végre akadt valaki, aki meg merte írni a valóságot róla, 

aki távol a szülőföldjétől, idős emberként fiatalos lendülettel 

szórja maga körül förmedvényeit, és zsebeli be a meg nem érde-

melt dicséretek mellett a kemény márkákat! Csöpög belőle a faj-

gyűlölet mérge, és ez úgy irányul a magyarok ellen, mintha a 

magyaroknak egész történelmük folyamán más dolguk nem lett 

volna, mint a svábokat gyötörni, beolvasztani, pusztítani, vagy 

egy bizonyos Adolf Hitler nevű illető – akit természetesen nem 

véletlenül idézek ebben az összefüggésben – kedvenc kifejezésé-

vel élve: ’ausradieren’, esetleg ’vernichten’. (Lásd Oradour és 

Lidice esetét.) Magamról csak annyit: színsváb környezetben 

nőttem fel, apám és anyám odahaza svábul beszéltek, én gót be-

tűkkel tanultam az ábécét, sváb iskolában; anyanyelvi szinten 

beszélek három nyelvet, a mi falunkban, ha valaki az utcán ma-

gyarul szólalt meg, az csak idegen lehetett, a pap németül prédi-

kált, tehát a kérdést megéltem. 

Megemlítendő viszont, hogy ugyanakkor Hauler úr falu-

jában, Nagymajtényban, alig beszéltek svábul. A helybeliek na-
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gyon jól tudják, hogy Hauler úr anyanyelve is a magyar volt, né-

metül csak Nagykárolyban tanult meg a Gauamtnak abban a bi-

zonyos iskolájában, amelyet így utólag ő különböző ’műveiben’ a 

budapesti német kultúrközpont iskolájának titulál, amely azonban 

a valóságban a nagykárolyi ’Gau’ – kerület – iskolája volt, és 

semmi köze sem volt a német kultúrához, annál több a német 

nemzetiszocialista párthoz és annak politikájához. Nemcsak én 

láttam Hauler urat a Hitlerjugend uniformisában…” 

* 
„Éppen fajtámhoz ragaszkodó svábként állítom, hogy egyebek 

között még a kommunista éra minden csalafintasága sem tudta 

elérni azt, amit Hauler úr és hasonszőrű társai a szatmári svábok 

Németországba való emigrálásának az elősegítésével néhány év 

alatt elértek: szokásaival, az életstílusával, örömeivel és bánatai-

val együtt felszámolták, elpusztították azt a két és fél évszázados 

szatmári német népi közösséget és kultúrát, amely az össznémet-

ségen belül rendkívül érdekes színfoltnak számított. Sajnos, már 

sohasem fogják és sehol sem fogják azt az ízes sváb nyelvet be-

szélni, amelyet valamikor Szinfaluban (Scheindorf), Homoródon 

(Hamroth), Szokondon (Sukunden) stb. beszéltek. Ez a nyelv 

kihalt, még ha a Németországba bolondított idősebb emberek 

beszélik is: a következő generáció már csak emlékeiben fogja 

őrizni. Mit nyert hát a német kultúra ezzel a Hauler úr és társai 

által propagált exodussal? Csak azt, hogy néhány ezer valóban 

német származású kitelepült mellett a tele jászol odacsábított leg-

alább még egyszer annyi más nemzetiségűt is, köztük Szekuri-

táté-ügynököt, pártaktivistát stb. Hányan kutattak jobb ügyhöz 

méltó szorgalommal valami távoli üknagyapa vagy nagymama 

után, akinek a neve legalább kissé német hangzású legyen, mi-

lyen szorgalommal szedték ki a naftalinból, és mutogatták német 

származásukat. Történt pedig mindez az olyan ’történészek’ és 

’szociológusok’ szorgos munkája eredményeként, amilyen Hauler 

úr és társai, akik nem szégyellték ezt a konjunktúrát meglovagol-

ni. Talán eljön az idő, amikor ezek az epigonok megkapják méltó 

büntetésüket a történelemtől, de akkor már késő lesz, ez a folya-
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mat megfordíthatatlan, gyógyíthatatlan, ’unheilbar’ – amint egy 

orvos barátom szokta magát kifejezni. Ha ezek az urak annyira a 

szívükön viselik népük sorsát, miért nem használták ki a mostani 

lehetőségeket, és maradtak azok mellett, akik itt is megteremthet-

ték volna maguknak a boldogabb jövőt?” 

* 
„Német anyanyelvű németként eltűnődtem azon, hogy va-

jon Hauler úr miért hamisítja ilyen nagy ügybuzgalommal a tör-

ténelmet. Úgy gondolom, azért, mert azt a bizonyos ’a cél szente-

síti az eszközt’ elvet vallja. A történelemhamisítást olyan esz-

köznek tekinti, amely hozzásegít annak a célnak az elérésé-

hez, hogy a szatmári svábokban, akik részben azért váltottak 

anyanyelvet, mert érzelmileg is közel kerültek a magyarság-

hoz, negatív érzelmeket ébresszen a magyarság iránt, ami 

által aztán könnyebb legyen nyelvükben is visszanémetesíteni 

őket. Mi, jóérzésű németek, elítéljük ezt a tisztességtelen, funa-

rióta taktikát, amely egyik fél számára sem hozhat semmi jót, 

rosszat annál inkább! Tudatosan és mesterségesen összeugratni 

olyanokat, akik egyébként nagyon jól kijönnének egymással – ez 

már önmagában véve is bűnös törekvés. Emellett hosszabb távon 

bumerángként azokra is könnyen visszaüthet, akiknek úgymond 

az érdekében történik.” 

* 
Amint már jeleztem, 1997 és 2002 között újságíróként 

sorra jártam a svábok által (is) lakott szatmári településeket és 

több száz volt oroszországi deportált visszaemlékezéseit tettem 

közzé a megyei lapban. Interjúalanyaim túlnyomó többsége szí-

vesen és őszintén beszélt a vele történtekről, néhányuk részéről 

azonban olyan megnyilvánulást tapasztaltam, ami elgondolkozta-

tott. Az egyik ilyen eset 1998 őszén, kevéssel a riportsorozat 

krasznaterebesiekről szóló részének a publikálása után történt. 

Összetalálkoztam ottani interjúalanyaim egyikével, Bálintfi (Je-

romosné) Gizellával, akivel az újságban nyomdafestéket látottak 

kapcsán a következő párbeszédet folytattam.   

– Tudja, hogy valaki nagyon leteremtett azért a cikkért? 
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– Talán az újságban nem az jelent meg, amit öntől hallhattam? 

– Éppen abból lett a baj, hogy maga úgy írta le, ahogy mondtam!  

– Miért? Ön nem az igazat mondta nekem? 

– Én a színtiszta igazat mondtam, de éppen az volt a rossz!  

– Úgy érti, hogy hazudnia kellet volna? Miért? 

– Ezt tőlem hiába kérdi, mert politika van a dologban, amihez én 

nem értek. Csak annyit tudok, hogy tartanom kellett volna a szá-

mat arról, ahogyan a falubeli románok viselkedtek 1945 januárjá-

ban, amikor az oroszok elvittek bennünket. De hagyjuk a témát, 

mert már megint túl sokat mondtam…  

Hiába próbálkoztam kitartóan, a nénitől ennél többet nem 

sikerült megtudnom. 

Amikor évekkel később egyik hazalátogató kitelepült is-

merősömnek elmondtam az esetet, a következőképpen reagált.  

– Odaérkezésem után a németországi szekus azért gyom-

rozott legtöbbet, hogy miért magyarul beszélek jobban, ha Romá-

niából érkeztem. Azt mondta, elhinné, hogy kényszerűségből 

hanyagoltam el a német kultúrát. De akkor német létemre Romá-

niában hogy volt lehetőségem román helyett magyar kultúrában 

nevelkedni…?! 

Németországba települt ismerősöm hozzátette:  

– Igaz, az ilyesmi csak eleinte számított, később már nem. 

De, amikor számított, a Német Demokrata Fórum szatmári veze-

tői is tudtak róla, és a magyaroktól való elhatárolódással, illetve a 

románoknak való kedvezéssel akarták elejét venni az ebből szár-

mazó kellemetlenségeknek. Persze egyéb politikai számítás is 

lehetett a háttérben.   

Idézet Hauler úr Elbeszélések a szatmári svábokról című 

„műve” első kötetének 66. lapjáról: „Az írás időbe telik, a sok-

szorosítás meg pénzbe, és nem is kevésbe kerül. Mindkettőt én 

biztosítom.” Mástól ugyanerről egészen mást hallottam.  

A romániai rendszerváltás után jó viszonyt alakítottam ki 

egy, az Amerikai Egyesült Államokba kivándorolt, ott (legalább 

romániai mércével mérve) hatalmas vagyonra szert tett, a 89-es 

fordulat után gyakran hazalátogató, hangsúlyozottan német ér-
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zelmű szatmári svábbal. Az illető négyszemközt elárulta: személy 

szerint ő azon kívül, hogy írásra buzdította Hauler urat, 30.000 

dollárt adott neki az írással és könyvalakban való megjelentetés-

sel kapcsolatos költségeire. Arra a kérdésemre, hogy olyan ma-

gyarellenes könyvekre adta-e a pénzt, amilyeneket aztán Hauler 

úr megjelentetett, igennel válaszolt. El is magyarázta, miért: „A 

szatmári svábok regermanizációja, visszanémetesítése érdekében 

akkor pontosan azokra a könyvekre volt szükség. Mert a svábok 

annyira el lettek magyarosítva, hogy ha ismét németekké akartuk 

tenni őket, meg kellett gyűlöltetni, utáltatni velük a magyarokat!”  

Addigra már sejtettem, vagy inkább tudtam, csak nem 

akartam elhinni, hogy valami hasonlóról is szó lehet. Ez a nyers, 

bizalmas közlés azonban minden addigi bizonytalanságomat, 

kétségemet eloszlatta. 

Azt már csak érdekességként említem, hogy a Hauler úr 

magyarellenes ügyködését 30.000 dollárral finanszírozó amerikai 

milliomos évekkel később csalódottnak mondta magát, amiért sok 

szatmári sváb Németországba települt. Ő ugyanis attól, ha ellen-

érzés ébred bennük a magyarok iránt, ami a nyelvi újra-

németesedésüket is előmozdíthatja, nem ezt a fejleményt várta. 

Azt szerette volna, ha továbbra is megmaradnak Romániában, 

szülőföldjükön, összetartozó/összetartó közösségekbe tömörülve 

az elődeik által lakott településeken – de immár minden tekintet-

ben németekként…     

Erről még annyit: bár akad néhány vele egy követ fújó, 

Ernst Hauler és társai magyargyűlöletükkel, gátlástalanságukkal 

csupán szabályerősítő kivételeknek számítanak a szatmári svábok 

között, akiknek a többsége kifejezetten magyarbarát, illetve ma-

gyar érzelmű. Annak dacára igaz ez, hogy volt idő, amikor Hau-

ler úrnak a magyar ajkú szatmári svábok körében ingyenesen 

terjesztett magyarellenes „könyveit”– szintén a cél szentesíti az 

eszközt jelszóval – a Német Demokrata Fórum egyes tagjai is 

osztogatták, mégpedig az érdekképviseleti szervezet rendezvé-

nyein. Persze nem nyíltan, a hivatalos program keretében, hanem 

csak amúgy „suttyomban”…   
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Román szerző, más szempontok 

 

A szatmári svábok történetét nemcsak egyes, meghatározott célt 

követő sváb szerzők hamisították. Amellett, hogy lelkesen támo-

gatták a hasonló kezdeményezéseket, alkalomadtán román szer-

zők is aktívan bekapcsolódtak a valóság átköltésébe. Eltérő célt 

követve, ráadásul németországi támogatással is…  

Idézetek Doru Radosav Donbas – o istorie deportată cí-

mű, 1994-ben Ravensburgban a Landsmannschaft der Sathmarer 

Schwaben 

in der Bundesrepublik Deutschland kiadásában megjelent 

könyv(ecskéj)éből: 

„A svábok kiszelektálása a lakosság egészéből nagyon 

sokszor másodrendű szemponttá vált. (…) Mind a deportáltak 

listáin, mind bizonyos, az irattárakban létező jelentésekben sok, a 

svábokkal együtt deportált román azonosítható (…) 1945. május 

25-én Szatmár megye prefektusa, dr. Ştefan Anderco tiltakozást 

küld a Belügyminisztériumnak, rámutatván, hogy Szaniszlóról 

94, Csomaközről 35 románt deportáltak tévedésből. Más telepü-

lésekről is elvittek román nemzetiségű állampolgárokat: Şipoş 

Mihai Nántűről, Şinca Iuliu Piskoltról, Suciu Maria és Ceteraş 

Maria Szelestyehutáról, Pintea Ludovica, Pintea Iuliana és And-

reica Ileana Bükkszoldobágyról. A deportálások ’túlkapásai’ azt 

igazolják, hogy a történelem tragikus eseményei egyrészt eltörlik 

az etnikai, vallási határokat, másrészt annak az emberi közösség-

nek a tagjai, amely ilyen eseményeket él át, egymás iránt szolidá-

risakká válnak. (…) A svábok összeszedéséről elsősorban a ro-

mánok körében keringtek információk, akik figyelmeztették né-

met származású falubelijeiket a küszöbönálló deportálásra. (…)  

A falu román keresztény közössége is a deportált svábok mellett 
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van, akik mielőtt visszatérnének házaikba, a falu román templo-

mába is betérnek. Olyan gesztus ez, ami a hit nevében történő 

etnikai hovatartozáson túli szolidarizálást igazolja.” 

Doru Radosav könyvének olvasása közben a történelmi 

igazságot nem ismerő olvasó leginkább arra a következtetésre 

juthat, hogy 1945 januárjában Szatmár megyéből a svábok társa-

ságában egyrészt igen sok románt is a Szovjetunióba deportáltak, 

másrészt, hogy a svábokkal együtt élő román lakosság nagyon 

szívén viselte a deportálás szenvedő alanyainak a sorsát. Csak-

hogy e sorok írója a volt deportáltaktól egészen mást hallott. 

Már indulásból le kell szögezni: néhány, különböző okok-

ból a befogottak közé keveredett személytől eltekintve, Szatmár 

megyéből 1945-ben románokat valójában csak Szaniszlóról és két 

Szaniszló melletti településről, Csomaközről meg Piskoltról de-

portáltak. Szaniszlóról legtöbb 70-et, Csomaközről talán 25-öt, 

Piskoltról 5–6-ot. A Doru Radosav által felsorolt nevek viselői 

vagy ezekbe a falvakba valók, vagy valójában magyarok, illetve 

román férfiak más nemzetiségű feleségei. Pl.: Sipos Mihály test-

vére, József, alulírottnak Nántűn elpanaszolta, hogy a svábokkal 

ellentétben ő azért nem kap kárpótlást, mert magyar nemzetiségű; 

a szelestyehutai Suciu Maria lánykori neve Spahn, Ceteraş Mari-

áé pedig Bruzak volt, és mindketten osztrák származásuk miatt 

kerültek ki Oroszországba; a Radosav úr által emlegetett barlafa-

lui deportáltat valójában nem Doroşnak, hanem (Vinczéné) Do-

rosch Emmának hívták stb. Az igaz, hogy a szovjetek és (több-

nyire román) helyi segítőik 1945 januárjában „a mozgósítottak 

létszámát sok esetben más etnikumúakkal pótolták”. Csak éppen 

nem románokkal, hanem leginkább magyarokkal. Ez történt pél-

dául a református magyarok által lakott Berében, ahonnan 1945. 

januárjában több mint 50 személyt deportáltak a Szovjetunióba, 

továbbá a vegyes Érmindszenten, Érszentkirályon, Tasnádon, 

Nagykárolyban és több más településen – köztük Szaniszlón, 

Csomaközön, illetve Piskolton is. Következésképpen az, hogy 

Szaniszlóról, Csomaközről és Piskoltról románokat is deportáltak, 

egyáltalán nem mondható jellemzőnek, sőt, ami ezen a három, 
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egymással szomszédos településen történt, egyenesen szabályerősí-

tő kivételnek számít, és semmiképpen sem ad okot általánosításra. 

Ami a románok „szolidarizálását” illeti a falujukból de-

portált svábokkal, ezek idehaza maradt hozzátartozóival, illetve 

az 1944 őszén a front elől ekhós szekereken Németországba me-

nekülőkkel, majd ’45–’46-ban onnan visszatértekkel: a román 

lakosság egy része valóban együttérzett velük, egyesek közülük 

segíteni is próbáltak rajtuk. Csakhogy ez egyáltalán nem mondha-

tó általánosnak. A szenvedő alanyok közül többen is beszámoltak 

viszont egy olyan jelenségről, amelyről Doru Radosav könyvében 

említés sem történik. 1945 januárjában a svábok és románok által 

közösen lakott szatmári falvak román polgárai körében az a hír 

járta, hogy a sváb deportálandókat a szovjetek éppúgy likvidálják 

majd, ahogyan azt az SS a zsidó deportáltakkal tette. Ezért aztán 

egyesek közülük igyekeztek minél több svábot elvitetni a szovje-

tekkel, arra spekulálva, hogy amennyiben anyagiakban általában 

bővelkedő, tehetős falubelijeik nem térnek vissza, ezek ingatlana-

it, egyéb javait ők majd, lehetőleg minden ellenszolgáltatás nél-

kül, maguknak szerezhetik meg…  

Nem folytatom, mert a németországi támogatással megje-

lent Radosav-kiadványról A szatmári svábok deportálásának tör-

ténete című könyvem 14–33 lapjain szintén bővebben írtam, és – 

mint már jeleztem –  ez a könyv a Magyar Elektronikus Könyv-

tárban is fellelhető, így címének a Google keresőjébe való beírása 

révén bárki számára elérhető.  
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„Pragmatikus, bölcs, teljes mértékben intelligens”, 

törvényesített kifosztással egybekötött  

emberkereskedelem 

 

Tudomásom szerint nem készült annak kiderítésére hiva-

tott szociológiai felmérés, hogy a svábok által elhagyott települé-

sek román lakosai szerint kit illetnek azok a kitelepültektől 1989 

előtt elvett házak, ingatlanok, amelyeket az állam utólag nevetsé-

ges összegek fejében bizonyos szempontok szerint kiválasztott 

személyeknek juttatott. Amennyiben valóban nem készült még 

ilyen felmérés, jó lenne készíteni. Nekem ugyanis már több érde-

kelt kijelentette, hogy szerintük ezek a házak nem a volt, hanem 

az új tulajdonosokat illetik. Amikor rákérdeztem, el is magyaráz-

ták, miért – ilyenszerű érvekkel: „Annak idején lemondott róla, 

akkor most mit akar?!” „Amikor elment Romániából, pontosan 

tudta, hogy ez mivel jár, mégsem maradt. Hát most vállalja dön-

tésének a következményeit!” „Értesüléseim szerint az ilyen sze-

mélyek házainak az árát először Romániában, majd Németor-

szágban is kifizették, de ők még mindig követelőznek!” „Senki 

nem zavarta őket, mégis elmentek. Akkor éljenek maguknak Né-

metországban, minket hagyjanak békén!” „Befogadtuk őket, ro-

mán kenyeret ettek, és még ők állnak elő pretenciókkal!” „Örül-

jenek, hogy, miután ingyen tanulhattak, ingyenes orvosi ellátás-

ban meg egy sereg hasonlóban részesültek Romániában, Ceau-

şescu visszaengedte őket az őshazájukba!” stb., stb.  

A fenti „érveket” egyes emberektől, különböző alkalmak-

kor hallottam, ezért talán nem a románság többségének a hozzáál-

lását tükrözik. Nagyon szeretném, hogy így legyen. Azonban a 

németek, magyarok, zsidók Romániából való kitelepülésével, 
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illetve a kitelepültek kártalanításával kapcsolatban meglepő jelen-

ségeket is tapasztaltam.  

Romániában 2011-ben nyomdafestéket látott egy dokumentum-

kötet, amelynek témája a németek 1989 decembere előtti kiárusí-

tása. Florica Dobre, Florian Banu, Luminiţa Banu és Laura Stan-

cu, a Szekuritáté Irattárát Tanulmányozó Országos Tanács 

tagjai írták. Címe: Acţiunea „Recuperarea”. Securitatea şi emig-

rarea germanilor din România [A „Visszatérítés”-művelet. A 

Szekuritáté és a németek kivándorlása Romániából] (1962–1989). 

Részlet ebből a könyvből: 

„Romániának és az NSZK-nak az a döntése, hogy békés 

és diszkrét módon oldjanak meg egy humanitárius, szociális, gaz-

dasági és politikai vonatkozásokat is felvető kényes kérdést, a 

hidegháború körülményei között pragmatikus, bölcs, teljes mér-

tékben intelligens megoldásnak tekinthető. Általában a felek 

mindegyike megkapta, amit akart: a német fél belső nyomásra 

elérte a második világháború idején szétválasztott családok újra-

egyesítését, és jól képzett munkaerőhöz jutott, amely a közös 

kultúra okán nagyon könnyen beintegrálódott a német társada-

lomba. A román fél a szabad emigrálásra vonatkozó emberi jogok 

betartása tekintetében javított nemzetközi megítélésén, és egyben 

kárpótlást kapott azért a gazdasági veszteségért, amit a német 

etnikumúak tömeges távozása jelentett. A kétoldalú egyezményt 

több mint húsz éven keresztül folyamatosan meghosszabbították, 

ami azt bizonyítja, hogy ezzel az elintézési móddal mindkét fél 

elégedett volt.” (http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/cat-a-casti-

gat-statul-roman-din-vanzarea-etnicilor-germani-8754495) 

Egyik szerzője, Florian Banu történész, a könyv bemuta-

tója alkalmából a világhálón is elérhető interjút adott a Hot-

News.ro-nak. Az alábbiakat ebből merítettem.   

Mihai Pacepa, a Szekuritáté tábornoka szerint Ceauşescu-

tól származik az idézet miszerint: „A mi legjobb exportcikkeink a 

petróleum, a zsidók és a németek.” Banu azt állítja, ez csak „pro-

paganda”. Szerinte „Pacepa tábornok megrendelésre halmozta az 

üres, Romániát rágalmazó állításokat, amelyeket 1987-ben írt. 
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Mégpedig az akkori kontextusban, amikor a bukaresti rezsim a 

nemzetközi média valóságos bombatámadásának volt kitéve, teljes 

diszkreditálása és az 1989-es események előkészítése céljából.”   

„Nem Románia kezdeményezte az ügyletet, ahogy mind 

híresztelték. A német fél által küldött pénz nem Gheorghiu Dej és 

nem Ceauşescu számláját, hanem a román államot gazdagította, 

és az első időszakban a gazdaság szükségleteire, később a külföl-

di adósságok törlesztésére fordították. Nem lehet azt mondani, 

hogy Ceauşescu eladta a szászokat és a svábokat. Nem Románia 

tette ezt, a kezdeményezés kívülről jött” – jelentette ki a Hot-

News.ro-nak Florian Banu. Szerinte azon okok között, amelyek 

az NSZK-t erőfeszítésre késztették annak érdekében, hogy „ál-

lampolgárait visszavigye az országba” (??? – B. E.), az egyik 

legfontosabb a háború által szétválasztott családoknak a nyomása 

volt. Másodsorban „a ’60-as években az NSZK nagy gazdasági 

növekedést ért el, és nagyszámú munkaerőre volt szüksége. Ez 

pontosan arra az időszakra esik, amikor nagyon sok török ment az 

NSZK-ba, és nyilvánvalóan kívánatosabb volt az országba néme-

teket bevinni, akik a közös kulturális örökség, a nyelvismeretük, 

meglévő rokoni kapcsolataik okán könnyebben beilleszkedtek a 

német társadalomba” – magyarázza a történész. Florian Banu 

szerint ez az a pillanat, amikor „az NSZK hatóságai valamennyi 

német kisebbséggel rendelkező kelet-európai országgal kapcsola-

tot kezdeményeztek.” A barikád másik oldalán Románia veszített 

ennek az egyezségnek a nyomán „elsősorban különleges munka-

etikával rendelkező állampolgárokat. Másodsorban a bukaresti 

rezsim csapást szenvedett, mert hivatalosan azt terjesztette, hogy 

a kommunista rendszer a lehető legjobb, hogy az állampolgárai 

számára minden feltételt biztosít, a tömeges emigráció viszont 

károsan befolyásolta ezt a képet. Ha itt olyan jó, miért mennek el 

az emberek? Természetes, hogy ez a dolog zavarólag hatott. A 

bukaresti hatóságok emiatt következetesen hátráltatni igyekeztek 

a Romániából való elmenést, rámutatván a hazai előnyökre.” 

A fentiek olvasása közben eleinte nem akartam hinni a 

szememnek. A XX. század második felében folytatott emberke-



253 

 

reskedelem, Florica Dobre, Florian Banu, Luminiţa Banu és Lau-

ra Stancu, a Szekuritáté Irattárát Tanulmányozó Országos Tanács 

tagjai szerint „pragmatikus, bölcs, teljes mértékben intelligens 

megoldásnak tekinthető”? Ezek szerint a rossz mellett létezik jó, 

szalonképes emberkereskedelem is? Elég azt mondani, hogy az 

embereket „jó cél” érdekében adjuk el, és az emberkereskedelem 

besorolása máris megváltozik? Ráadásul olyannyira, hogy a né-

metek haszonállatok módjára történő eladásával „a román fél a 

szabad emigrálásra vonatkozó emberi jogok betartása tekinteté-

ben javított nemzetközi megítélésén”? Milyen emberi jogokról 

van itt szó? A Románia határain belül letöltendő szabadságvesz-

tésre ítélt német (kisebbségi) állampolgárainak emberi jogáról, 

hogy váltságdíj fejében elhagyhassák szülőhazájukat? Vagy a 

román félnek arról az (emberi?) jogáról, hogy túszokként kezelje 

kisebbségi állampolgárait, és csak váltságíj fejében legyen haj-

landó ezeket saját országhatárain kívülre, a szabad világba en-

gedni?  

Románia „egyben kárpótlást kapott azért a gazdasági 

veszteségért, amit a német etnikumúak tömeges távozása jelen-

tett”? Kit ért itt gazdasági, valamint többféle, egyéb természetű 

veszteség? A román államot, amely úgy bánt saját német állam-

polgáraival, hogy azoknak csak egy vágyuk maradt: el innen, el 

ebből az országból!? Akár azon az áron is, ha szülőföldjüktől, 

szülőhazájuktól kell megválniuk, és valamennyi ingatlanukat, 

szinte minden ingóságukat, szeretteiket, barátaikat, kedves isme-

rőseiket, otthonukhoz kötődő vágyaikat, álmaikat hátrahagyva!? 

Akkor is, ha nincstelenekként kell új életet kezdeniük egy másik, 

számukra (elméletileg a közös nyelvtől eltekintve) idegen or-

szágban!? Tulajdonképpen ki tartozik itt kinek, és miért? A ro-

mán állam milyen jogon sajátítja ki a kivándorlók ingatlanait, sőt 

egyes ingóságait is „a Nemzeti Kulturális Vagyon Állami Köz-

ponti Bizottsága által megszabott áron”? Nacionalistáék szerint 

annak jogán, hogy jóságos „atyuskája” volt kisebbségi német 

állampolgárainak, ingyenesen taníttatta, gyógyíttatta, minden 

földi jóval ellátta őket, mindezért csak (haza)szeretetet várva cse-
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rébe. Ami helyett azonban, lám, állam bácsi egészen mást kapott: 

eltérő látásmódot, idegenkedést, hálátlanság szülte mehetnéket, 

odébbállást… Mindebből logikusan az következne, hogy a pol-

gárnak az oktatására fordított költségek miatt az állammal szem-

ben tartozása, morális adóssága van, amelyet hazafisággal, elkö-

telezettséggel, hálával kell megfizetnie. De akkor a kitelepülőt 

miért fosztották meg mindenétől, és miért fizettettek érte az 

NSZK-val fejpénzt? Emellett nacionalistáék megközelítése min-

denről szól, „csupán” a lényegről hallgat. A polgárok munkájuk 

gyümölcsének csak egy részét tarthatják meg maguknak, a többit 

– különböző adók, illetékek meg egyéb terhek formájában – ál-

lam bácsi elveszi tőlük. Ebből telik aztán a jóságos állam-

atyuskának egyebek között ingyenes egészségügyi ellátásra meg 

iskoláztatásra. Továbbá olyan egyebekre is, amiből „befizető” 

kisebbségi német (magyar stb.) polgárainak nem juttat vissza 

semmit. Ilyen körülmények között vajon állam bácsi nem tartozik 

őt fenntartó saját polgárainak, köztük a kisebbségieknek? Vajon 

nem úgy volna méltányos, hogy a kitelepülők az addigi munká-

jukkal megtermelt javak ellenértékét megkaphassák – kamatos-

tól? Nem az a becstelenség, ha megfosztják őket olyasmiktől, 

amikért megdolgoztak? És milyen alapon? Egy törvényerejű ren-

deletre, egy állami szintű rablást törvényesítő rendeletre hivat-

kozva! 

Florian Banu a németek eladását azért is rendjén valónak 

állítja be, mert „nem Románia kezdeményezte”, a befolyt haszon 

pedig „a román államot gazdagította.” Azáltal, ha a befolyt ha-

szon „a román államot gazdagította”, az emberkereskedelem már-

is létjogosultságot nyert? Továbbá: Románia nemcsak németeket 

adott el, hanem zsidókat is. És mi következik abból, ha a németek 

adásvételét az NSZK kezdeményezte? Hogy Románia ártatlan az 

ügyben? Amennyiben valóban ajánlott, vajon miért ajánlott anya-

giakat az NSZK a németek kiengedéséért cserébe? Nem azért, 

mert jól tudta, hogy ennek híján saját humanitárius szempontjára, 

a családegyesítésre való hivatkozás fabatkát sem érne? Apropó 

családegyesítés. Tegyük fel, hogy a szászok és a bánáti svábok 
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esetében indokolt erről is beszélni. De mi a helyzet a szatmári 

svábokkal? Körükben 1989 előtt sokkal kevesebb volt az olyan 

család, amelyet „a háború választott szét”. Így aztán kitelepülésük 

esetén nem családegyesítésről beszélhetünk, hanem az esetek 

többségében éppenséggel családok szétválasztásáról.  

Iskoláztatási költségek visszafizetése? Annak idején azt 

rebesgették, hogy Európa fejlett nyugati országaiban csak a Ma-

rosvásárhelyen szerzett orvosi és a Temesváron kibocsátott mű-

szaki diplomát ismerik el, vagy legalább látják szívesen. Erről 

nem tudok biztosat, az viszont tény, hogy az egyetemet végzett 

kitelepült szatmári svábok nagy része (valószínűleg a többsége) 

Németországban nem tudott elhelyezkedni a Romániában szerzett 

diplomával.  

Mivel – legalább 2018 márciusáig, amikor megemelték a 

fizetésüket – az Európai Unió más országaiban a többszörösét 

kereshették meg annak, amennyit idehaza, nagyon sok Romániá-

ban végzett orvos külföldre ment dolgozni. Vasile Astarastoae, a 

Jászvásári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem rektora, a Román 

Orvosi Kamara elnöke a 2012-es egyetemi év tanévnyitóján ki is 

jelentette, hogy az Európai Unió legalább részlegesen meg kelle-

ne térítse a tudásukat más európai országokban (Angliában, Né-

metországban, Írországban, Olaszországban, Franciaországban, 

Svájcban, Svédországban, Spanyolországban) kamatoztató, Ro-

mániában képzett orvosok felkészítésének költségeit, ami 2007 és 

2012 között legalább három és fél milliárd euróra rúgott. Miköz-

ben egyesek már azzal büszkélkedtek, hogy egész Nyugat-

Európát Románia látja el orvosokkal, Viorel Huţanu, a Sanitas 

egészségügyi szakszervezet bukaresti szervezetének elnöke 2017-

ben elkotyogott valamit (amit aztán a hazai média sajátságos mó-

don elmulasztott nagyobb dobra verni). A 2009 és 2015 közötti 

időszakban több mint 14.000 orvos és 28.000 ápoló hagyta el 

Romániát – nyilatkozta Huţanu. Majd így folytatta: „Ebben az a 

legsúlyosabb, hogy egyesek egészen más szakmában helyezked-

tek el. Tehát miután a román állam egy vagyont költött rájuk, 

hogy orvossá képezze őket, ezek az emberek most pincérekként, 
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beteggondozókként és ki tudja még milyen munkakörben dolgoz-

nak. A legjobbakat persze alkalmazzák az egészségügyi rend-

szerben, de a többiek más területen vállalnak munkát.” Felmerül 

a kérdés, hogy ha a Romániában orvosi képzésben részesültek 

közül Nyugat-Európában csak a legjobbakat találják gyógyításra 

alkalmasnak, vajon mennyit érhet ténylegesen a romániai egye-

temek által nyújtott képzés, illetve egyáltalán mennyi pénz szá-

molható fel „térítésként” az ilyen képzésért? Aligha annyi, a-

mennyit annak idején az NSZK-tól követeltek…     

Florian Banu a szászok adásvétele kapcsán olyan okokat 

emleget, amelyek „az NSZK-t erőfeszítésre késztették annak ér-

dekében, hogy állampolgárait visszavegye [kiemelés B.E.] az 

országba.” Tekintsük véletlen elszólásnak, hogy a CNSAS kuta-

tója az akkor még román állampolgárságú szászokat az NSZK 

állampolgárainak mondja. Más a helyzet azzal, hogy az emberke-

reskedelmet a szászok őshazájukba való visszaviteleként próbálja 

beállítani. A szász telepesek első hulláma a XII. században érke-

zett Erdélybe, többségük 1224-ben telepedett le a nekik Szászvá-

ros és Barót között átengedett királyi birtokokon. Kolumbusz 

1492-ben fedezte fel Amerikát. Vagyis több mint 250 évvel ké-

sőbb. Amennyiben a szászok esetében 850 (vagy ha úgy tetszik, 

még több) év elteltével is az őshazába való visszatelepülésről 

beszélhetünk, mi a helyzet Amerika mai lakóival? A Kolumbusz 

által ott talált indiánokat nem számítva mindnyájuk ősei 1492 

után települtek a kontinensre. Banu logikája szerint tehát utódaik 

még inkább visszatelepítendőknek minősülnek, mint a szászok? 

Letelepedése után mégis hány száz év kell elteljen ahhoz, hogy 

egy (vagy több) népcsoport ne ideiglenesen ott tartózkodónak, 

vendégnek, jövevénynek számítson egy területen? 

Egyáltalán milyen alapon próbálja Florian Banu őshazájukba való 

visszatérésként beállítani a szászok kiárusítását? Nem kétséges, 

hogy az úgynevezett dák-római (dákoromán) kontinuitás-elmélet 

alapján. Ennek lényege: a Római Birodalom Kr. u. 106-ban le-

győzte az Erdélyben őslakos dákokat, és a területet 271-ig Dacia 

néven római provinciává tette. Ez idő alatt telepesek érkeztek a 
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Római Birodalomból, a dákok ezekkel összeolvadtak, továbbá 

átvették a nyelvüket és szokásaikat, romanizálódtak. Amikor a 

rómaiak kivonultak a területről, a romanizálódott (ősrománná 

vált) lakosság továbbra is helyben maradt, és államiság nélkül, 

ún. népi területi egységek (romanii populare) lakóiként átvészelte 

a népvándorlás pusztító évszázadait. A románok tehát „kezdettől 

fogva”, „mindig is” ezen a területen laktak, őslakosok a vidéken. 

Ők voltak itt előbb, így (ezen az „ősiségi” alapon) a terület őket 

illeti. A szászok utánuk érkeztek, tehát ugyanitt ők csak jövevé-

nyek, vendégek. (És ezzel nincsenek egyedül…) Végkövetkezte-

tés: 800 évi itt-tartózkodás utáni Németországba menekülésük 

„hazatelepülésnek” minősül…  

A nemzetépítő dák-román kontinuitás-elméletet a románi-

ai iskolákban évtizedek óta olyan megfellebbezhetetlen tanként 

oktatják, amelyben hinni hazafias kötelesség, ezért Románia la-

kosainak a többsége ismeri és vallja. Szöges ellentétben a szász-

germán kontinuitáselmélettel. Utóbbi a 17. században alakult ki. 

Lényege, hogy a dákok–géták–gótok–szászok egyazon ősi, nemes 

nép tagjai. Amiből mi következik? Természetesen az, hogy Er-

dély legrégebbi lakói a szászok. Az elmélet legjelentősebb képvi-

selői Philipp Melanchton, Matthias Miles, Lorenz Töppelt és Jo-

hann Tröster voltak. Igaz, a szász-germán kontinuitás-elmélet 

tiszavirág életűnek bizonyult, hiszen Valentin Frank von 

Frankenstein már a 17. század végén megcáfolta, hamar elfelejtő-

dött.  

Ez azonban csak abban az esetben jelentené azt, hogy a 

románok előbb voltak Erdélyben, mint a XIII. században idetele-

pült szászok, ha a dák-római kontinuitáselmélet a tudomány pró-

báját is kiállná, és nemcsak azért számítana Romániában posztu-

látumnak, mert bizonyos politikusok, köztük Nicolae Ceauşescu 

és társai „nemzetépítő” meggondolásból így döntöttek. Hiszen 

sok történész szerint a románság zömének itt történt megtelepe-

dése előtt nemcsak a magyarság, de a szászság is kialakította már 

településszerkezetét Erdélyben. Más szóval, ha a szász után a 
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román eredetdogmát is félretesszük, elképzelhető, hogy a szászok 

„voltak itt előbb”…  

Egyébként pedig vajon ki merné kétségbe vonni a szász-

germán kontinuitás-elmélet hitelességét abban az esetben, ha a 

második világháború után errefelé egy másik fasiszta (bár nem 

nemzeti kommunista, hanem nemzeti szocialista) diktátor, bizo-

nyos Adolf Hitler hozhatta volna a politikai döntéseket? Különö-

sen, ha a nemzetépítő jellegű szász-germán kontinuitás-elméletet 

az iskolákban olyan tanként oktatnák, amelyben hinni hazafias 

kötelesség…? 

Azonban azzal, hogy Florian Banu a dák-román kontinui-

tás-elméletre való hivatkozással próbálja meg őshazájukba való 

visszavitelként/visszaengedésként beállítani a szászok kiárusítá-

sát, van egy sokkal nagyobb gond is. A nemzetközi jog egyszerű-

en nem ismer olyasmit, hogy „mi voltunk itt előbb, ezért mienk a 

terület”. Következésképpen jogi szempontból a szászok Németor-

szágnak való eladása abban az esetben sem minősülhetne hazate-

lepítésnek vagy hazaengedésnek, ha a románok történetesen a 

szászok előtt érkeztek volna Erdélybe!     

 „Az NSZK hatóságai valamennyi német kisebbséggel 

rendelkező kelet-európai országgal kapcsolatot kezdeményeztek” 

– nyilatkozta a romániai emberkereskedelem kapcsán Florian 

Banu. Ezen nyilván az értendő, hogy annak idején az NSZK 

nemcsak Romániától akart németeket vásárolni. Talán így volt, 

ám Radu Ioanid The Ransom of the Jews című dokumentum-

könyvében ez olvasható: Románia és Kelet-Németország kivéte-

lével a többi szocialista ország általában nem keveredett ember-

kereskedelembe. Ilyesmivel csak Irak és Etiópia foglalkozott 

még…  

Azt, hogy az 1989 előtt kitelepülteket jogtalanul fosztották 

meg ingatlanaiktól és ingóságaiktól, illetve valós ok nélkül fizet-

tettek értük fejpénzt, annyira magától értetődőnek gondolom, 

hogy a fentieket szükségtelennek tartanám közölni – ha az Acţi-

unea „Recuperarea”. Securitatea şi emigrarea germanilor din 

România (1962–1989) című könyvnek történetesen nem a Sze-
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kutitáté Irattárát Tanulmányozó Országos Tanács négy kutatója 

lenne a szerzője. Az a körülmény azonban, hogy ezt a kiadványt 

olyan kutatók írták, akik hivatalos minőségben vizsgálják a volt 

román politikai rendőrség archívumaiban fellelhető dokumentu-

mokat, mindent megváltoztat. Mi (lenne) a rendeltetése a Szeku-

ritáté Irattárát Tanulmányozó Országos Tanácsnak? A volt Sze-

kuritáté tisztjeinek és besúgóinak a beazonosítása, leleplezése, 

valamint a román politikai rendőrség által elkövetett visszaélések, 

törvénytelenségek, gaztettek felfedése, nyilvánosságra hozása.  

Ehhez képest mit tesznek az említett könyv szerzői? Hajuknál 

fogva előráncigált, hamis érvekkel azt igyekeznek bizonygatni, 

hogy a kitelepülő németek törvényesített keretek között véghez-

vitt kifosztása, illetve pénzért való kiárusítása „pragmatikus, 

bölcs, teljes mértékben intelligens megoldásnak tekinthető.” 

Ne feszegessük, hogy a Szekutitáté Irattárát Tanulmányo-

zó Országos Tanács kutatói vajon a lelkük mélyén is az adott 

helyzet „szerencsés megoldásának” tartják-e a törvényesített ki-

rablással kombinált emberkereskedelmet. Szögezzük azonban le: 

annak a hátterében, ahogyan a CNSAS kutatói a történteket 

kommentálják, beállítják, aligha egyéni vagy csoportérdekek hú-

zódnak meg. A dicstelen múlt ilyen formában történő átköltését, 

szépítgetését magasabb helyen rendelhették el, és nemzeti érdek-

nek tekinthetik. Már nem élünk kommunizmusban, az akció ér-

telmi szerzői mégis olyanformán jártak el, ahogyan a Ceauşescu-

rendszerben a román holokauszttal kapcsolatos „tudnivalók” ha-

misítói.  

Emlékeztetőül néhány rövid idézet a Wiesel-jelentésből: 

„Az etnocentrista logika elhanyagolhatónak tekinti, és még abban 

az esetben is kizárja a kisebbségek történetével való foglalkozást, 

ha olyan drámai eseményekről és szélsőséges intézkedésekről van 

szó, mint a deportálás vagy a tömeges mészárlás.” „Elsősorban 

vagy teljes mértékben Németországot okolják a meghozott dönté-

sekért és az elkövetett atrocitásokért.” „Még olyan esetekben is 

találnak felmentést a szerzők, amikor ez nehezen fenntartható: a 

vétkességet másokra hárítják.” „Szembeötlő, hogy milyen egysé-
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gesen torzítva tárgyalják (…) a történteket.” „A politikai üzenet 

nyilvánvalóan elsőbbséget élvez a tudománnyal szemben, alátá-

masztja a hivatalos propagandát, amelynek rendeltetése (…) Ro-

mánia viktimizálása, dicsőítése és felmentése.”  

1947 után, illetve főleg a Ceauşescu-diktatúra idején bizo-

nyos propagandista-történészek feladatul kapták ország-világ 

félrevezetését egy népirtás kapcsán. Az 1989. decemberi rend-

szerváltás óta azonban Románia elméletileg demokratikus ország. 

Akkor miért van szükség még mindig hasonló szemléletmódot, 

hozzáállást tükröző gyakorlat alkalmazására? Mire jó a múlt 

rendszerben elkövetett, törvényesített kirablással egybekötött 

emberkereskedelem mentegetése, sőt hasznos, áldásos voltának 

bizonygatása?  

Ezt a kérdést annak ellenére is indokoltnak érzem, hogy 

egy ide „illő” útmutatás/elvárás Romániában hivatalos szinten 

már Ceuşescu nemzeti-kommunizmusának a megjelenése előtt 

kb. 70 évvel megfogalmazódott. A Wikipedia román nyelvű szó-

cikke szerint Spiru C. Haret (1851–1912) „a XIX. századi román 

iskola legnagyobb megreformálója”, illetve „a modern román 

oktatás megszervezéséről híressé vált tanügyminiszter” volt. Íme, 

ez a máig nagy elismertségnek örvendő hajdani tanügyminiszter 

egy 1897-ben kelt körrendeletében9 milyen szellemben történő 

oktatásra buzdította a pedagógusokat: „Legyenek azon, hogy a 

gyermekek a mi történelmünk nagy eseményeit sokkal többre 

becsüljék, mint más nemzetekét (…) Igyekezzenek meggyőzni 

őket arról, hogy az ő országuk a legjobb ország, az ő népük a 

legvitézebb, legnemesebb, legenergikusabb valamennyi nemzet 

közül. Ne féljenek attól, hogy ezen az úton haladva túlzásokba 

esnek; minél tovább mennek, annál jobb lesz.” 

 
9 Circulară către toate şcolile secundare şi speciale de ambele sexe, cum şi Univer-

sităţi, relativă la serbările şcolare de 10 mai. Monitorul oficial nr. 18/23 aprilie 1897 şi 

Ministerul Instrucţiei Publice şi al Cultelor, Colecţiunea legilor, regulamentelor, prog-

ramelor şi diferitelor decisiuni şi disposiţiuni generale ale acestui departament. Vol. I., 

Bucureşti, Imprimeria Statului, 1901, p. 1390–1391) 
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Vajon ez a történelemhamisításra való XIX. század végi 

szakminiszteri felhívás/utasítás meddig marad még érvényben? 

„Meggyőződéses román” német államelnök 

 

A két világháború között németországi támogatással kivitelezett 

újranémetesítési akció kapcsán korábban már rámutattam, hogy 

akkoriban ezt a törekvést a román állam is messzemenően támo-

gatta. Nem „németbarátságból”, hanem politikai haszonszerzés 

céljából. Amint azt két, ebben az írásban már idézett akkori poli-

tikus, Hans Freytag bukaresti német követ („A román kormány 

támogatja a német mozgalmat, mert célja a magyarság gyengíté-

se.”) és dr. Ioan Gherman, Nagykároly járás szolgabírója („Cé-

lunk tehát a magyar elem gyengítése kell legyen, a svábságnak a 

magyarság testéről való leválasztása által, amelyhez jelenleg ér-

zelmeik és részben nyelvük és kultúrájuk révén tartoznak.”) na-

gyon világosan megfogalmazta. Továbbá azért is, mert a Tria-

nonban Romániának juttatott területeken nagyszámú magyar és 

német kisebbség élt, és azt mindenképpen el akarták kerülni, 

hogy ezek összefogjanak. Hasznosabbnak, célszerűbbnek látták 

feszültséget, ellentétet szítani a két kisebbség között, például az-

által, ha a németeknek adnak, a magyaroktól elvesznek jogokat.  

Bátran leszögezhető: a magyar ajkú szatmári svábok újra-

németesedési/újranémetesítési törekvéseit az 1989-es rendszer-

váltás utáni román hatalom is jó szemmel nézi, támogatja. Szin-

tén nem azért, mintha szívén viselné a romániai németek sorsát, 

kisebbségi jogait. Hanem abból a meggondolásból, hogy román 

szempontból még mindig jobb, ha a szatmári svábok visszanéme-

tesednek, mint ha a (változatlanul nemzetbiztonsági kockázatot 

jelentőnek tekintett) magyarsághoz húznak. Nem véletlenül kö-

zölte 32 újságoldalnyi terjedelemben az Istoria nemţilor din regi-

unea Sătmarului című förmedvényt a Gazeta de Nord-Vest című 

Szatmár megyei napilap, amely a későbbiekben sem véletlenül 
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adott teret szívesen Ernst Hauler úr Németországban gyártott, 

hasonló tematikájú és szellemű irományainak. Egyébként egy 

„svábból lett román” újságíró kollégától annak idején azt hallot-

tam, hogy Hauler úr eleve szélsőségesen magyarellenes szövegeit 

az újságban való közlést megelőző, igencsak szükséges „stilizá-

lás” során egyúttal még inkább „magyarellenesítették”, illetve 

egyszersmind tovább „románbarátosították”. Az így „gondozott” 

szöveg jelent meg később könyv alakban is.    

Román részről tehát az 1989-es fordulat után is szívesen 

támogatták a magyarellenes indíttatású német kezdeményezése-

ket. Ugyanakkor fontos tisztázni: a két háború között történtekkel 

ellentétben a Ceauşescu lepuffantása utáni olyan akciókhoz, ame-

lyek a visszanémetesítést gyűlöletkeltéssel kívánták előmozdítani, 

a német államnak semmi köze nem volt. Ezeket szélsőséges esz-

méket valló egyének saját kezdeményezésre tervezték el, illetve 

kivitelezték. Hauler úr és társai a rendszerváltás után a sváb–

magyar történelmet szándékosan meghamisító irományaikkal 

abban a hiszemben mérgezték a szatmári sváb falvakban élők 

hangulatát, hogy ezzel német érdekeket szolgálnak. A jelek sze-

rint az egyáltalán nem zavarta őket, hogy akciójuk mellékhatása-

ként a magyarságnak ártanak. Utóbbi sajnos elmondható egy 

olyan „németről” is, aki ráadásul – a román társadalomban betöl-

tött magas pozíciójából adódóan – Hauler úréknál sokkal többet 

ártott/árt a magyarságnak.  
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A Iohannis-jelenség 

  

Mindkét néphez kötődök érzelmileg, ezért az, ha német 

bántja a magyart, vagy magyar bántja a németet, különösen érzé-

kenyen érint. Márpedig Klaus Iohannis, aki Német Demokrata 

Fórum-elnökből lett Románia elnöke, meggyőződésem szerint 

több kárt okoz a romániai magyarságnak, mint a legvéresebb szá-

jú román soviniszták. A román politikát ténylegesen irányító bu-

karesti háttérhatalom az önmagát kisebbséginek, német nemzeti-

ségűnek mondó román államelnök nemzetközi szerepeltetésétől 

elsősorban persze azért remél politikai hasznot, mert Németor-

szág az Európai Unió legbefolyásosabb nagyhatalma. Azonban 

Iohannist sajátos magyarellenes ütőkártyaként is használja. Egye-

bek között az alábbiak miatt jutottam erre a következtetésre:     

2008-ban, amikor a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Li-

berális Párt, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti 

csoportja Klaus Werner Iohannist javasolta (egyelőre még 

„csak”) miniszterelnöknek, Nagyszeben akkori polgármestere 

többek között a következőket nyilatkozta. „Az erdélyi szászoknak 

eszük ágában sincs autonómiát kérni, hiszen már az 1918-as 

egyesüléskor azt állítottuk, hogy olyan kisebbség vagyunk, amely 

Romániában akar élni, ezért is szavaztunk az egyesülés mellett, 

és álláspontunk nem változott azóta sem.” Az akkori fórumelnök-

polgármester annak dacára tette ezt a kijelentést a szászok nevé-

ben, hogy a szászok gyakorlatilag egész erdélyi történelmük so-

rán autonómiát akartak… 

„Olyan kisebbség vagyunk, amely Romániában akar élni.” 

Részlet egy Herta Müller Nobel-díjas, bánsági születésű írónővel 

készített interjúból: „A romániai németek viszont majdnem va-

lamennyien elmentek. A romániai német kultúra a múlt része, 

történelem. Falvakon még él néhány idős ember, akiknek senki-
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jük sincs. Ebben az országban a német kisebbség jövője az öreg-

házakban van.” 

(Forrás: Herta Müller în dialog cu Gabriel Liiceanu, eurozi-

ne.com, 26 May 2011) 

Iohannis 2008-ban nem lett Románia miniszterelnöke, 

azonban 2014-ben Románia államelnökévé választották. Azóta is 

szorgalmasan „adja a lovat” az autonómia ellenzői alá…      

Ferenc pápa 2019. május 31. és június 2. között háromna-

pos pasztorális és ökumenikus jellegű apostoli látogatást tett Ro-

mániában, amely alkalommal Klaus Iohannis román elnökkel is 

találkozott. Ekkor a katolikus egyházfőhöz intézett beszédében 

Iohannis egyebek között a következőket állította: „Románia pél-

daértékű gyakorlatot folytat abban a tekintetben, ahogyan a terü-

letén élő húsz nemzeti történelmi kisebbség jogainak tiszteletben 

tartását biztosította és biztosítja. A kommunista rezsim idején a 

hatalom korlátozta a szabadságot és erőszakkal próbálta eltéríteni 

a lakosságot a kereszténység értékeitől, ma már azonban minden-

ki félelem nélkül gyakorolhatja vallását, akár román nyelven, 

akár a nemzeti kisebbségek nyelvén.”  

A kisebbségek jogainak „példaértékű” tiszteletben tartásá-

ról szóló mesét kb. ugyanabból a meggondolásból tartom fölösle-

gesnek cáfolni, amiért Münchhausen báró meséit sem szokták. 

Ami pedig a szabad vallásgyakorlást illeti, Nyisztor Tinka, a 

Moldvai Csángómagyarok Szövetsége vallási ügyekért felelős 

vezetője rámutatott: 2019. január 27-én 135 évnyi közösségi vá-

rakozás és 30 évnyi kilincselés után engedélyeztek a moldvai 

csángó közösség számára magyar nyelvű misét Bákóban – vélhe-

tően Ferenc pápa látogatásának hírére… Szóval Iohannis magá-

nak a Szentatyának a félretájékoztatásától sem riadt vissza… 

Klaus Iohannis 2002 és 2013 között volt a Német Demok-

ratikus Fórum országos elnöke. Egyik elődje, Dr. Paul Philippi 

(aki 1992 és 1998 között töltötte be ezt a tisztséget), 1998-ban 

Szatmár megyébe látogatott, amely alkalommal egyebek között a 

következőket nyilatkozta a Szatmári Friss Újságnak:   

„– Hogy fog alakulni a németség sorsa ebben a térségben? 
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– Ahogy a magyaroké. Ebben a térségben a német és a 

magyar sors szálai régóta összefonódtak, annyira, hogy talán szét 

sem lehetne választani őket. Gondolkodásunk és magatartásunk is 

nagyon hasonló. Sok a hasonló probléma is, amit meg kell olda-

nunk, s ha nem is közös, de nagyon hasonló a felelősség. (…) Mi, 

romániai németek, akarunk veletek, magyarokkal dolgozni. A 

többi rajtatok áll. Azt ne várjátok, hogy értetek vagy helyettetek 

fogunk dolgozni. Mindenki csinálja meg a magáét. Utána jöhet az 

együttműködés, közös problémáink rendezése – a hagyományos 

német–magyar barátság alapján.”  

(„A német és a magyar sors szálai régóta összefonódtak” Szat-

mári Friss Újság, 1998. augusztus 12.) 

Ilyen volt a viszony a német és a magyar érdekvédelmi 

szervezet között – Iohannis színrelépése előtt. A beavatottak tud-

ják: a néhány magyar médiatermék által egy ideje „álkisebbségi-

ként”, illetve „ionopotchivanoc Iohannis”-ként emlegetett későb-

bi Cotroceni-lakó már az NDF országos elnökeként sem igazán 

törekedett e jó viszony ápolására. Amióta pedig Románia elnöke 

lett, több esetben voltak magyarellenes megnyilvánulásai. 2020 

áprilisában például olyan (Kelemen Hunor RMDSZ-elnök által 

államfőhöz méltatlan, hisztérikus kirohanásnak, a magyarok elle-

ni gyűlöletkeltésnek nevezett) kijelentéseket tett, amelyek miatt a 

Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentette az Országos Diszk-

riminációellenes Tanácsnál (CNCD). 

Abból az alkalomból, hogy száz évvel korábban a med-

gyesi szász küldöttgyűlés elfogadta a szászok lakta területek Ro-

mániához való csatolását jóváhagyó határozatot, Paul-Jürgen 

Porr, a Német Demokrata Fórum országos elnöke 2019. január 

19-én egyebek között kijelentette:  „– Mi elégedettek vagyunk a 

román állam kisebbségpolitikájával.”  

Értsd: azzal a kisebbségpolitikával, amely a Trianon után 

még több százezres német közösséget néhány évtized alatt szinte 

teljesen eltüntette Romániából… Nehéz elhinni, hogy ez az érde-

kes nyilatkozat nem Klaus Iohannis szász, mégis „nagyon román” 

államelnök „sugallatára” született! 



266 

 

Egyebek között a következők miatt is.  

Klaus Iohannis 2013-ig volt a Romániai Németek Demok-

ratikus Fórumának az országos elnöke, Paul-Jürgen Porr egészen 

pontosan 2013. február 5-én váltotta ebben a tisztségben. Klaus 

Iohannis nemsokára a Nemzeti Liberális Párt első alelnöke lett, 

2014. november 16-án pedig Románia elnökévé választották. 

2013-ban, amikor Iohannis sem a NDF-nek, sem pedig Romániá-

nak nem volt az elnöke, a bukaresti parlamentnek a nem magyar 

kisebbségi képviselők által alkotott kisebbségi frakciója azt java-

solja, hogy Románia alaptörvényét egészítsék ki az 1918-as gyu-

lafehérvári határozattal. Amit Ovidiu Ganţ frakcióvezető-

helyettes, a Romániai Németek Demokratikus Fórumának a kép-

viselője jelentett be… 

Emlékeztetőül: a gyulafehérvári határozat az együtt élő 

népeknek egyebek között teljes nemzeti szabadság biztosítását, 

illetve annak lehetővé tételét ígérte, hogy oktatásukat, közigazga-

tásukat, és bíráskodásukat anyanyelvükön maguk gyakorolják 

saját képviselőik által…  

2014-ben, első mandátuma megkezdése alkalmából több 

németországi német újság is interjút készített vele. A Welt am 

Sonntag című lap riportere egyebek között vezetéknevének írásá-

ról kérdezte. (A hivatalos iratokban miért szerepel románosan 

Iohannis, és nem Johannis, ahogy a németek írják.) Nagyszeben 

volt polgármestere azt mondta, családja mindig is J-vel írta a fa-

mília nevét, de amikor születése után anyakönyvezték, az illeté-

kes román hivatalnok nem volt hajlandó J-vel bejegyezni a veze-

téknevét, I-vel írta be, amin később nem változtattak, a hivatalos 

iratokban ezért szerepel azóta is így írva a neve.  

Az 1989-es fordulat előtt Romániában a hivatalnokok a 

nemzetiségiek keresztnevét a legtöbb esetben románosított válto-

zatban jegyezték be. Családneveket jóval ritkábban románosítot-

tak, és ilyen esetekben már 1989 előtt is volt lehetőség a 

név(vissza)változtatásra, a rendszerváltás után pedig (a 2003/323-

as számú törvénnyel) nagyon megkönnyítették ugyanezt. Az érin-

tett fel kellett keresse a polgármesteri hivatal személyi osztályát 
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(starea civilă), ott megtudhatta, milyen iratokat (hitelesített ke-

resztlevél-másolat, házassági bizonyítvány, kérvény) kell benyúj-

tania, ami után kérését a polgármester jóváhagyta, és máris új 

keresztlevelet kaphatott. Ráadásul Klaus Iohannis számára egye-

nesen gyerekjáték lett volna családneve visszanémetesíttetése, 

hiszen 2000 és 2014 között ő volt Nagyszeben polgármestere, a 

saját kérését kellett volna jóváhagynia… 1989 után sok Chiş-ből 

lett ismét Kiss, Naghi-ból Nagy stb. Előnyükre egészen biztosan 

nem vált, hátrányuk viszont könnyen származhatott belőle. Akkor 

mégis miért döntöttek a névvisszaváltoztatás mellett? Nyilván 

azért, hogy ezáltal is felvállalják, kifejezésre juttassák a nemzeti 

hovatartozásukat. Klaus Iohannis maradt a románosított család-

név-változattal… 

Románia újonc államelnökként a Die Welt nevű németor-

szági lapnak is adott interjút. Ebben Wolfgang Scheida újságíró 

egyebek között a következő kérdést tette fel: „Iohannis úr, ön 

német, vagy román?” A válasz így hangzott: „Román állampol-

gár, következésképpen román vagyok. Etnikai értelemben német 

és a Romániában élő szászok egyre kisebb csoportjának tagja 

vagyok. Most, hogy megválasztottak, nagyon románnak érzem 

magam. Németségemnek nincs semmi köze Németország Szövet-

ségi Köztársasághoz, mint államhoz, hanem a német nyelvvel és 

kultúrával kapcsolatos.” (Die Welt, 2014. november 30.)  

Ez a válasz is mutatja: Iohannis nem tekinthető tipikus 

szásznak. Ellenkezőleg: amolyan szabályerősítő kivétel a szászok 

között. Tulajdonképpen már önmagában az a tény is erre enged 

következtetni, hogy – nevüket J-vel író családtagjaival ellentétben 

– egyáltalán Romániában maradt. A két világháború között a ro-

mániai szászok lélekszáma meghaladta a 250 ezret, mára viszont 

tömeges kitelepülésük eredményeként 10 ezer alá zuhant. Azon-

ban olyasmit a még itt maradtak többsége sem mondana, hogy 

„román állampolgár, következésképpen román vagyok”. Egyéb-

ként Iohannis 2014-ben megjelent, Pas cu pas (Lépésről lépésre) 

című könyvében így fogalmaz: „Én román állampolgár vagyok, 

meggyőződéses román, és német nemzetiségű.” (155. l.) 
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A következőket egy Szatmár megyében megjelenő román 

nyelvű napilapból idézem: „Klaus Iohannis (…) ügyessége, 

amellyel belső pártellenfeleit legyőzte, ahogyan a PDL-vel alku-

dott, a gyorsaság, amellyel a dâmboviţai politikához alkalmazko-

dott, arra késztet bennünket, hogy azt gondoljuk, ha a helyzet 

megkívánja, rövidesen Johannisból Iohanescu lesz. A Crin Anto-

nescu társaságában eltöltött rövid idő alatt a német elrománoso-

dott, sőt elbalkániasodott.” (Dumitru Păcuraru: De la Iohannis la 

Iohanescu. Informaţia zilei, 2014. augusztus 5.) 

A félreértések elkerülése végett: a magam részéről úgy 

gondolom, hogy mindenki olyan nemzetiségű, amilyennek tartja 

magát. Tehát, ha Klaus Iohannis negyed-, fele-, háromnegyed-

részben vagy egészen románnak érzi magát, az ő dolga. Egyéb-

ként is úgy van rendjén, hogy Románia államelnöke nemzetiségé-

től függetlenül ne Németországhoz, hanem Romániához kötőd-

jön, és a román nép iránt pozitív érzelmeket tápláljon, Iohannis 

szavaival élve „nagyon románnak” érezze magát. Ez természetes 

elvárás Románia államelnökével szemben. Hogy akkor miért fir-

tatom mégis az újdonsült román államelnök nemzeti hovatartozá-

sát? Az ENSZ gazdasági, szociális és kulturális kérdésekkel fog-

lalkozó bizottsága előtt Románia elvileg ötévente kellene bemu-

tasson jelentést arról, hogyan tartja be azokat a nemzetközi meg-

állapodásban rögzített vállalásait, amelyek állampolgárai gazda-

sági, szociális és kulturális téren biztosított egyenlőségét hivatot-

tak garantálni. Ilyen jelentést Románia mégis csak közel húszév-

nyi késéssel terjesztett a bizottság elé. Lássuk, egyebek között mi 

áll ebben a jelentésben, amelyet húsz évig halogattak, majd né-

hány nappal Klaus Iohannis (2014. november 16-án történt) ál-

lamelnökké választása után (november 20–21-én) mutattak be. A 

kisebbségek vonatkozásában a Maria Ciobanu ENSZ-nagykövet 

által vezetett román delegáció már felvezetésképpen felhőtlen 

együttélésről és minden körülmények között biztosított kisebbsé-

gi jogokról beszélt. „A kisebbségiekkel szembeni intolerancia 

kapcsán: Románia államfője egy kisebbségi, a támogatottsága 

óriási volt. Mindez a kisebbségekkel szembeni nyitott, demokra-
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tikus, nem-diszkrimináló és toleráns román társadalom bizonyíté-

ka” – fogalmazott Ciobanu. Románia ENSZ-nagykövete nem 

elégedett meg ennyivel, azzal folytatta, hogy a nacionalizmus és 

intolerancia problémájával szembesülő Európához képest a ro-

mánok kisebbségekkel szembeni attitűdjét példaértékűnek kellene 

elfogadni. Ciobanu kijelentette: Románia több fejlett európai or-

szághoz viszonyítva is sokkal toleránsabb a kisebbségeivel. (…) 

Maria Ciobanu tehát azt, hogy Románia új államelnöke nemzeti-

ségi, olyan aduként játszotta ki az ENSZ-bizottság előtt, ami azt 

igazolja: a kisebbségi jogok biztosítása terén Romániában minden 

a legnagyobb rendben van. Biztosra vehető: amíg Klaus Iohannis 

az ország elnöke, Románia képviselői a nemzetközi fórumokon 

minden hasonló alkalommal ki fogják játszani ugyanezt az adut. 

Mi ezzel a gond? Hát az, hogy bár valójában nem az (amolyan 

szabályerősítő kivétel a szászok között), Klaus Iohannis külföld 

felé tipikus nemzetiséginek minősül, és az általa (egyebek között 

az autonómiáról) mondottakat is egy tipikus nemzetiségi gondo-

lataiként igyekeznek beállítani…  

Klaus Iohannis, Románia államelnöke 2017. január 25-én 

Strasbourgban: „Ha én németként elnök tudtam lenni Romániá-

ban, az azt jelenti, hogy a dolgok rendben vannak az országban a 

kisebbségvédelem terén.” A bábuként használt Iohannis egyik fő 

feladata ennek a mondatnak az elmondása mindenhol, ahol látha-

tatlan mozgatói a világ félrevezetése, a román látszat-demokrácia 

hitelesítése érdekében ezt szükségesnek ítélik. Hogy közben ők a 

háttérben nyugodtan dolgozhassanak az etnikailag vagy legalább 

nyelvileg homogén Románia megteremtéséért.  

  Német származásúként nemcsak Iohannis magyarellenes 

aknamunkája háborít fel, hanem az a szépítésre kihegyezett mód 

is, ahogyan a romániai németek nevében az 1930 és 2011 között 

több mint 633.000-ről 36.000-re fogyatkozott romániai németek-

kel történtekről nyilatkozik.  
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Egy volt szekus (feledésbe merült?) leleplezései 

 

Bár megjelenésük óta ezekről mintha mindenki megfeledkezett 

volna, két újságcikk ismertetése és kommentálása nélkül a szat-

mári svábokkal a második világháború után történtek számbavé-

telét hiányosnak érezném.  

Az első egy interjú, amelyet Gazda Árpád készített egy 

volt szekus tiszttel, és az Erdélyi Napló 1995. június 7-i lapszá-

mában jelent meg Húszéves terv a kisebbségek felszámolására 

címmel. Részletek ebből a beszélgetésből: 

  „Döbbenetes információkat hozott nyilvánosságra nemrég 

egy volt temesvári szekus tiszt. Roland Vasilievici nyugalmazott 

ezredes arról vallott10, hogy a Szekuritáté 1977-ben Ceauşescu 

utasítására egy húszéves terv megvalósításába kezdett, melynek 

végcélja az öt veszélyesnek vélt romániai kisebbség teljes fel-

számolása, Románia ’megtisztítása’ volt. Nem meglepő, hogy az 

ezredes – aki úgy véli, a program ma is folytatódik – olyan fe-

 
10

Roland Vasilievici tíz éven át dolgozott szekusként: a temesvári Szekuritáté egyhá-

zakkal és vallási szektákkal foglalkozó szakértőjeként papok beszervezése volt a felada-

ta. 1986-ban, alezredesi rangban ment nyugdíjba. Bánáti családból származik. 1956-

ban, a magyarországi forradalom idején kizárták az egyetemről. Dobrudzsába vitték 

kényszermunkára, ahol szekus alakulatok őrizetében kőbányákban és a Babadag–

Tulcea vasútvonal újjáépítésén dolgozott. Egyik nagybátyja a német hadseregben esett 

el, ahova önkéntesként állt be, egy másikat 1945 januárjában Oroszországba deportál-

ták. 1957 decemberében, amikor visszatért Temesvárra, Roland Vasilievici-nek egyik 

ismerőse segítségével sikerült eltávolítania a dossziéjából minden úgymond „kompro-

mittáló dokumentumot”, majd édesapja egyik barátjának a segítségével beiratkozott a 

milicista-iskolába. Tíz évig a milícián dolgozott, kriminalista tisztként. Beiratkozott 

doktorátusra, ami után hozzájárulásának kikérése nélkül, egyik napról a másikra áthe-

lyezték a szekuhoz. 1986-ban kényszernyugdíjazták, mert felfedezték, hogy az a nagy-

bátyja, akit 1945-ben Oroszországba deportáltak, Németországban politikai menedék-

jogot kapott.  
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nyegetések, támadások célpontja lett, hogy az üldözött személye-

ket nyilvántartó Amnesty International szervezet is szükségesnek 

látta védelmébe venni. (…) 

– Ön nemrég cikksorozatot közölt a Timişoara című te-

mesvári napilapban, amelyben Ceauşescu kisebbségfelszámoló 

programját ismertette. Mikor született ez a program, és mik vol-

tak a főbb irányvonalai? 

– A Tiszta Románia programot – mert ez volt a neve – 

1976-ban kezdték kidolgozni. Volt egy preambuluma, amelyben 

megmagyarázták, hogy az elkövetkező generációk majd hálásak 

lesznek Ceauşescunak, amiért Románia tiszta marad, nem lesznek 

kisebbségei. 1970 után tizenkét ilyen program született a Szekuri-

táté keretén belül. Ez, amelyről beszélek, 1976 végén készült el, 

és azt tűzte ki célul, hogy a Románia számára veszélyforrásnak 

vélt öt nemzetiség – a német, a magyar, a zsidó, a cigány és a 

török – húsz év leforgása alatt hagyja el Romániát, vagy olvadjon 

be. A szerbek és a többi kisebbség nem szerepelt a programban, 

csak ezt az ötöt minősítették veszélyesnek. A programot 1977-

ben hagyta jóvá Ceauşescu, és lényegében egy húszéves terv volt. 

(…) A program előírta, hogy minden téren, a mezőgazdaságtól az 

igazságszolgáltatásig nyomást kell gyakorolni a kisebbségekre, 

olyan módon, hogy ők maguk kérjék kitelepülésüket az ország-

ból. A végrehajtásnak persze úgy kellett megtörténnie, hogy ne 

derüljön ki, hogy az állam kényszeríti őket az ország elhagyására. 

Nem az állam, hanem a szociális, gazdasági körülmények. Ha egy 

ember nyomorog valahol, akkor normális, hogy el akar menni 

onnan. Ha megnézünk száz bírósági ítéletet, megállapítható, hogy 

ugyanazokért a bűnökért a magyarok, a németek szigorúbb bünte-

tést kaptak, mint a románok. Ezek mind nyomot hagytak a ki-

sebbségek lelkületében, és egyértelmű lett az elköltözés, az el-

vándorlás vágya. Itt, az országban úgy tálalták, hogy aki elmegy, 

az osztályellenség. Ez is a félretájékoztatás eredménye volt, és azt 

a célt szolgálta, hogy leplezze az állam szándékát. 

– Ön azt mondja, hogy a kisebbségek kitelepítése volt a fő 

cél… 
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– A kitelepítés vagy a beolvasztás. (…) A terv úgy szólt, 

hogy a németek tíz év alatt vándoroljanak ki. Nem akartak egy-

szerre elengedni egymillió németet. Különben nem tudták volna 

biztosítani az utánpótlást. Nem tudták volna megszervezni, hogy 

az elmenők helyébe rögtön románokat telepítsenek Olténiából és 

Moldvából. Amikor valamelyik faluból kivándorolt egy német 

vagy egy magyar család, már beszervezték azt a családot, ame-

lyik Moldvából vagy Olténiából a helyébe költözik. Ezek ingyen 

megkapták a házat, rögtön tagjai lettek a kollektív gazdaságnak, 

ahol már az első évben megkapták a jövedelmet is, amely tíz-

húsz százalékkal nagyobb volt, mint a többi tagoké, és kaptak 

családonként 30 ezer lej költőpénzt (amikor 70 ezer volt egy Da-

cia), hogy tudjanak beilleszkedni. Ezek a pénzek az állami költ-

ségvetésből származtak, a terményt pedig a Földművelésügyi 

Minisztérium adta. A románok betelepítése, az etnikai arányok 

megváltoztatása alapos, jól kidolgozott tervek szerint zajlott. A 

program végrehajtása a németekkel és a zsidókkal kezdődött 

1986-ban, amikor én kiléptem a szekuból, úgy hallottam, hogy a 

zsidókra vonatkozó tervet már 90 százalékban sikerült teljesíteni, 

a német részét 85 százalékban, a magyart 12 százalékban, a ci-

gányt pedig 18-20 százalékban. Az utolsó négy évben kellett vol-

na felszámolni a török kisebbséget, a bolgár minta szerint. A ci-

gányokat érdekes módon befolyásolták. A Szekuritáté úgy irányí-

totta őket, hogy legyenek pünkösdisták. Így könnyebben kaptak 

politikai menedékjogot Amerikában, Németországban, Franciaor-

szágban, még Ausztriában is. (…)  

– Milyen szeletekre bontották a tervet? Kik voltak aláren-

delve a programnak, és milyen feladatokat kaptak?   

– A Földművelésügyi Minisztériumnak az volt a feladata, 

hogy ne segítse a német vagy magyar falvak kollektív gazdasága-

it, illetve, hogy a betelepített románoknak pótjövedelmet biztosít-

son. A főügyész azt az utasítást kapta, hogy a kisebbségieket 

„példásan” meg kell büntetni a többségiekhez viszonyítva. Ő nem 

tudott a Tiszta Románia tervről, de megkapta azokat az utasításo-

kat, amelyek végrehajtása a terv alapján őrá hárult. A kultusz-
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minsztérium nem engedélyezte a római katolikus, református, 

unitárius templomok javítását, csak, amikor már majdnem össze-

dőltek. Ugyanez történt a magyar, szász és sváb műemlékekkel is. 

A tanügyminisztérium a magyar származású tanárokat általában 

Moldvába vagy Olténiába helyezte. Azt is számításba vették, 

hogy az elhelyezett értelmiségiek talán ott nősülnek meg, mennek 

férjhez, és akkor már megváltozik a gondolkodásmódjuk, a sze-

mélyes státusuk. Az egyetemi felvételi vizsgán is megszabták, 

hogy hány százalék lehet a nem román bejutók száma. A Honvé-

delmi Minisztériumnak ugyancsak jutott egy szelet. A kisebbségi 

fiatalokat, ha lehetett, bányába, munkára küldték, vagy olyan 

fegyvernemekhez osztották be, ahol a legnehezebb volt a szolgá-

lat. (…) 

– Mi motiválja önt, aki valamikor tagja lett az elnyomó 

gépezetnek, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, mindezt nyilvá-

nosságra hozza?  

– Talán az, hogy ma is folytatódik ugyanaz a disznóság, 

ami akkor volt, csak rafináltabban, leplezettebben.”  

Az utolsó mozaikkocka 

 

Az úgynevezett Ceauşescu-korszakban újságíróként szerzett in-

formációim, tapasztalataim alapján a nyugalmazott szekus alez-

redessel készült interjú végigolvasása utáni első gondolatom a 

következő volt: íme az a mozaikkocka, amelynek a helyére kerü-

lése az 1980-as évek Romániájában velünk, nem-románokkal 

történtek képéből még hiányzott ahhoz, hogy kristálytiszta rálátá-

sunk lehessen az egészre!  

Tudomásom szerint a volt szekus tiszt állításait érdemben azóta 

sem cáfolta semmi és senki.  

„A program előírta, hogy minden téren, a mezőgazdaság-

tól az igazságszolgáltatásig nyomást kell gyakorolni a kisebbsé-

gekre, olyan módon, hogy ők maguk kérjék kitelepülésüket az 
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országból” – nyilatkozta Vasilievici. Mindazok, akik 1977 és 

1989 között magyar, német stb. (tehát nem román) felnőttként 

éltek Romániában, ha visszagondolnak azokra az évekre, találni 

fognak a memóriájukban olyan kellemetlen emlékeket, amelyek 

igazolják: a nemzetiségieket akkoriban nagyon ki akarták utálni 

Romániából. Nem deklaráltan, hanem „cselek” alkalmazásával. 

Íme néhány ezt igazoló nagykárolyi példa. 

Akkoriban a polgármestereket nem választották, hanem 

kinevezték. Nagykároly természetesen a múltban is magyar több-

ségű volt. Ennek ellenére az 1960-as évektől 1989-ig egyetlen 

magyar polgármester sem fordult meg a város élén. Mivel 1989 

előtt a gyárak és más gazdasági egységek, továbbá a különböző 

intézmények igazgatóit is kinevezték, a rendszerváltás évében 

már csupán egyetlen magyar ember töltött be jelentősebbnek 

mondható vezető funkciót a városban: Nagy István, a Stăruinţa 

kisipari termelőszövetkezet elnöke. Aminek azonban legalább 

részben az lehetett az oka, hogy a kisipari szövetkezetek a kom-

munizmus idején külön státust, egyfajta viszonylagos független-

séget élveztek, mivel a szövetkezeti vagyont a minden egyébre 

kiterjedt államosítások után is elismerték közösségi tulajdonfor-

mának. A helyi erőszakszervezeteknek (Milícia, Szekuritáté, itt 

állomásoztatott katonai alakulatok) nem csupán a parancsnokai, 

de az alacsonyabb rangú tisztjei is kötelező módon románok vol-

tak. 1989 előtt tehát a nagykárolyiak lényegében a következő 

„képlet” szerint éltek: román vezetők – magyar beosztottak. Mi-

vel pedig a korábban már ismertetett nemzeti-kommunista párt-

ideológia ezt ösztönözte, a legtöbb munkahelyen, egyáltalán szin-

te a társadalmi élet minden területén nemzeti hovatartozásuk okán 

a román beosztottakat is megkülönböztetett, „protekciós” bánás-

módban részesítették. (Miközben a többségi magyarok és svábok 

a hátérbe szorultak, helyenként egyenesen a ’dolgozó magyarok 

és svábok – élősködő románok’ felállás alakult ki.)               

Ma is a fülembe cseng az, amivel Barabási (Simonffi) Erzsébet 

ügyvédnő az 1980-as években hökkentett meg: „Nagykárolyban 

nagyon ritka, inkább csak szabályerősítő kivételnek számít az 
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olyan eset, amikor egy román és egy magyar közötti peres ügy-

ben a bíróság nem a román fél javára ítél.”    

Annak idején tanár-ismerőseimtől hallottam: a tanügyben 

az úgynevezett három- vagy ötéves tervek keretében megszabták, 

hogy egy adott időszakon belül melyik iskolában mennyivel 

csökkenjen a magyar osztályok száma, illetve ezzel párhuzamo-

san mennyivel több román osztályt kell indítani. A magyar tago-

zatos osztályok, csoportok száma ugyanakkor terven felül is 

csökkenhetett, például olyankor, ha a „szolgálati érdekből” kü-

lönböző erdélyi városokba helyezett katonatisztek, milicisták, 

szekusok stb. magyarul nem tudó feleségei számára óvónői, taní-

tónői állást kellett biztosítani.   

Fiatal újságíró koromban idősebb kollégáim megsúgták: 

azt is előírják, évente mennyivel csökkenjen a megyei magyar 

nyelvű napilap példányszáma, illetve mennyivel nyomtassanak 

többet a román nyelvű „testvérlapból”.  

„Amikor valamelyik faluból kivándorolt egy német vagy 

egy magyar család, már beszervezték azt a családot, amelyik 

Moldvából vagy Olténiából a helyébe költözik. Ezek ingyen 

megkapták a házat, rögtön tagjai lettek a kollektív gazdaságnak, 

ahol már az első évben megkapták a jövedelmet is, amely tíz-

húsz százalékkal nagyobb volt, mint a többi tagoké, és kaptak 

családonként 30 ezer lej költőpénzt (amikor 70 ezer volt egy Da-

cia), hogy tudjanak beilleszkedni stb.” – mondta Vasilievici.   

A hajdanában színsváb, ma svábmentes Temes megyei Lenauhe-

im település elöljáróságán 1985-ben (az ottani nagy kivándor-

lás/kimenekülés idején) Beke György szem- és fültanúja volt egy 

Moldvából odairányított telepes jelentkezésének. Idézet Lenauhe-

im című riportjából: 

„Vagy százan kászálódtunk le Lenauheim vasútállomásán. 

(…) Egy új telepessel egyszerre érkeztem volt a községházára. 

Félvállról köszönt a jegyzőnek, engem levegőnek nézett, zsíros, 

fekete kalapját le sem vette a fejéről. Összehajtogatott papírlapot 

húzott elő a zsebéből, kibontotta, mutatta a jegyzőnek, aztán tü-

relmesen várt. A családja egyelőre Temesvárott maradt, folytatta, 
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ő előrejött, terepszemlére. Meg akarja ismerni azt a helyet, ahová 

otthon irányították. És főleg: szeretné felvenni, most azonnal, a 

pénzt, ami jár neki mint újonnan jött telepesnek. Így mondták 

neki ezt abban a moldvai faluban, ahonnan felkerekedett. 

– Megkap mindent. Sorjában. Megmutatjuk a házat, a ker-

tet, a bútorokat. 

– A pénz lenne a legsürgősebb, titkár elvtárs. Elfogyott a 

pénzünk, vár az asszony Temesvárott. 

    Egy papírt nyomott a kezébe a jegyző, és mutatta, hogy 

hol jelentkezzék a pénzért.” 

  A következőket már négyszemközt, bizalmasan mondta a 

lenauheimi román jegyző Beke Györgynek: „– Nézze, bármeny-

nyire kényelmetlen, de meg kell mondanom: a könnyelműeket, a 

tekergőket nem szeretjük. Ha lehet, nem engedjük meg, hogy 

letelepedjenek nálunk. Szeretnénk válogatni közöttük, noha ez 

nem tőlünk függ. A telepítés állami ügy, nemzeti érdek. De a tel-

jesen alkalmatlanokat végül mégis elküldjük: menjenek isten hí-

rével. A városokban nincsenek ennyire szem előtt! Ezért aztán 

mindig akad nálunk üres lakás, elhagyott udvar, kert, úgy, ahogy 

a sváb gazda hagyta. (…) A törökök kiűzése óta a legnagyobb 

néprajzi átalakulás megy végbe a Maros, a Duna és a Kárpátok 

háromszögében.” 

Újságíróként az 1980-as évek végén hallottam, hogy 

Nagykárolyt egy ideje úgynevezett zárt városként kezelik. Ez azt 

jelentette, hogy csak olyan személy települhetett ide (juthatott 

állandó lakhelyhez a városban), aki erre engedélyt kapott, ilyen 

engedélyt pedig (a város mielőbbi elrománosítása érdekében) 

szinte kizárólag románoknak adtak ki. Terepútjaim során 1989-

ben az is a tudomásomra jutott, hogy a Csanálosról külföldre tá-

vozottak helyére moldvai román családokat telepítenek. Az ennek 

okát firtatóknak azt mondták, erre azért van szükség, hogy az 

állattenyésztési farmon is legyen, aki dolgozzon.  

Úgy érzem, itt muszáj felhívnom a figyelmet valamire. A 

magyar nyelvterületeken élők többsége hallott már arról, hogy a 

svábok (németek) nagyon szorgalmasak, szinte megszállottan, 
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kényszeresen szeretik a munkát, rengeteget dolgoznak stb. Ám, 

akiknek személyes tapasztalataik nincsenek ezzel kapcsolatban, 

mert ők maguk nem éltek svábok között, valószínűleg ennek elle-

nére sem érzékelik, mekkora képtelenség olyasmit állítani, hogy 

egy színsváb faluba, ahonnan 1989-ben még aránylag kevesen 

települtek ki, moldvaiakat kell hozni – DOLGOZNI???! Ezért 

ennek az állításnak az abszurd voltát megpróbálom néhány sze-

mélyes élményem leírásán keresztül érzékeltetni. 

* 

Otthonában kerestem fel vidéken élő sváb ismerősömet, 

aki büszkén vezetett végig rendezett portáján. Amikor a konyha-

kert került sorra, a házigazda még a korábban látottak kommentá-

lásával volt elfoglalva, így én figyeltem fel előbb a meghökkentő 

látványra: a kertkapu közelében hajlott hátú, idős néni kapált – a 

puszta földön ülve! Amikor pillantása az efféle munkához nem 

illő testhelyzet miatt esetlen mozdulatokat végző idős asszonyra 

tévedt, ismerősöm ijedtem eliramodott mellőlem, és felkiáltott: – 

Mit csinál ott, mama?! 

Mire magam is a helyszínre értem, már megpróbálta talpra segí-

teni a nénit, ami azonban nem sikerült. (Amint később kiderült, 

az idős asszonynak kificamodott a bokája.) 

– Az ülve kapálásnál semmi okosabbat nem tudott kitalálni? – 

morgolódott ismerősöm – Mégis, mire jó az ilyesmi? 

– Mire jó, mire jó? – kérdezett vissza a néni zsörtölődve. Majd a 

világ legtermészetesebb hangján elmagyarázta: – Kapálni indul-

tam a kertbe, de megbotlottam, és elvágódtam. Hiába próbálkoz-

tam, felállni nem sikerült, kiáltottam is, de nem hallotta meg sen-

ki. Hát elkezdtem megdolgozni, legalább azt a részt, amelyet eb-

ben a helyzetben elértem magam körül. Elvégre mégsem ülhet-

tem itt tétlenül, amíg rám találtok!!! 

Az eset jól szemlélteti a sváb mentalitást: történhet szinte 

bármi, a sváb ember (ki)talál magának valami hasznos munkát, 

mert a természete, egész lénye ellen való tétlenséget egyfajta bün-

tetésként éli meg, már-már képtelen elviselni… 
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(Boros Ernő: Mentalitás. Szatmári Hírlap, 1984. április 10. Meg-

jegyzés: ez a jegyzet a „Ceauşescu-korszakban” az itt olvasható 

eredeti változatában nem jelenhetett meg az újságban, hanem 

csak miután kicenzúrázták belőle, hogy szereplői svábok.)    

* 

Pataki Béla volt osztálytársam és barátom sváb anyától és 

székely apától született az akkoriban még színsváb Mezőpetriben. 

Az egyetem elvégzése után a „Ceauşescu-korszakban” érvényben 

lévő rendelkezéseknek megfelelően Moldvába helyezték ki, nö-

vénytermesztő mérnöknek. Mégpedig olyan megyébe, ahol nagy 

volt a szakemberhiány. Ezért az elvándorlás megelőzése érdeké-

ben Bukarestben elrendelték, hogy aki diplomás onnan külön 

engedély nélkül távozik, azt máshol mérnökként ne alkalmazzák. 

Berci barátom öt év elteltével úgy döntött, hogy – amint mondta – 

inkább dolgozik idehaza szakképzetlen munkásként, mint ott 

mérnökként. Külön engedély beszerzése nélkül hazatért Mezőpet-

ribe, részben abban bízva, hogy „pénzzel minden elintézhető.” 

Azonban teltek a hetek, és hiába járta naponta a megyeközpontot, 

a vonatkozó országos érvényű tiltás miatt nem került számára 

képzettségének megfelelő állás. Hazatérése után kb. két hónappal 

Mezőpetriben járva őt is felkerestem az otthonában. Beszélget-

tünk, majd tudattam vele, hogy egy közös helybeli ismerősömet 

is meg akarom látogatni, és azt javasoltam, jöjjön velem ő is.      

– Annyi pénzt nem tudsz nekem ígérni, amennyiért én 

mostanában fényes nappal kimennék Petriben az utcára! – jelen-

tette ki határozottan. Majd az okot firtató kérdésemre ezt mondta: 

– Az egész falu tudja, hogy nincs munkám. Amióta hazajöttem, 

valahányszor kimegyek az utcára, és találkozok valakivel, az ille-

tő azonnal megkérdezi: – „Béla, dolgozol már?” Mostanában 

éjszaka is ezzel a kérdéssel álmodok. Amíg munkát nem találok 

magamnak, Petriben csak este, sötétedés után merek kimenni az 

utcára, akkor is szorosan a fal mellé simulva haladok, nehogy 

valaki rám ismerjen, és ismét megkérdezze: – „Béla, dolgozol 

már?”  
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Amint ez a történet is jól példázza: sváb faluban csak annak van 

becsülete, aki szüntelenül dolgozik… 

* 

Részletek egy 1997-ben dr. Török Róbert pszichiáterrel, a nagy-

károlyi poliklinika vezetőjével készített beszélgetésből:  

– Tíz-egynéhány évvel ezelőtt azzal hökkentettél meg, hogy 

elárultad: van a hozzád fordulóknak egy csoportja, akiknek – bár 

ennek ők maguk nincsenek a tudatában – csupán arra van szük-

ségük, hogy valakinek jól kibeszélhessék magukat, s a hasonló 

esetekben te, mint orvos, azzal gyógyítasz, hogy – egyszerűen 

meghallgatod a mondandójukat… 

– Akkoriban kb. a pacienseim huszonöt százaléka ebbe a 

kategóriába tartozott. Az esetek túlnyomó többségében Nagyká-

roly környéki sváb falusi asszonyokról volt szó. Egészen ponto-

san olyan középkorú sváb nőkről, akiknek a férje reggeltől estig 

dolgozott, miközben egész idő alatt nem tartózkodott odahaza. 

Aztán este az egész napi munkától annyira kimerülten érkezett 

meg, hogy még a beszélgetéshez sem mutatott kedvet. Igyekezett 

minél előbb ágyba kerülni, és már aludt is. Napközben az asszony 

odahaza tartózkodott ugyan, de a svábok természetéhez tartozik, 

hogy mindig találnak maguknak munkát, tehát ő is végigdolgozta 

a napot. Közben alig nyílt alkalma szót váltani valakivel, hiszen a 

szomszédos házakban lakó asszonyok is hasonló életvitelt folytat-

tak. Így aztán a szorgalmas sváb asszonyokban idővel nagyon 

felgyűlt a mondanivaló. Eljöttek a rendelőmbe, én végighallgat-

tam őket, és ezzel legalább egy időre helyreállt a lelki egyensú-

lyuk… Ilyen páciensem az 1989-es rendszerváltás előtt volt na-

gyon sok. Mára megváltozott a helyzet. Talán, mert a középkorú 

sváb falusi asszonyok immár nem egyedül dolgoznak odahaza, 

hanem férjükkel együtt – a visszakapott földeken…  

(Boros Ernő: „Naponta annyi beteget látok el, amennyit a fejlett 

nyugati országokbeli kollégáim havonta”. Szatmári Friss Újság, 

1997. június 20.)  

Még annyit: a sváb asszonyok és férjeik természetesen a 

romániai rendszerváltás után se dolgoznak kevesebbet, hiszen a 
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szorgalom változatlanul „a vérükben van”. Az általuk végzett 

munka mennyisége nem csökkent, csupán az változott, amit és 

ahogyan dolgoznak…   

        

* 

Visszakanyarodva az eredeti gondolatmenethez: bár a „Tiszta 

Románia” programról akkoriban még nem is hallottam, amikor 

1989-ben a még csak kismértékben elsvábtalanodott Csanáloson 

úgy mondták, azért kell moldvaiakat költöztetni a faluba, mert 

különben nem lenne, aki a helyi állattenyésztési farmon dolgoz-

zon, azonnal tudtam, hogy ez hamis indoklás. Egy idegennel talán 

el lehetett volna hitetni ilyesmit, de nem velem, aki huzamosabb 

ideig éltem svábok között, és tapasztalatból tudom, hogyan állnak 

hozzá a munkához, mennyit (másoknál mennyivel többet) dol-

goznak…  

1989-ben, néhány nappal a csanálosi eset után Mezőfé-

nyen súgták meg: oda is moldvaiakat akarnak telepíteni, mégpe-

dig azzal az átlátszó ürüggyel, hogy úgymond „legyen, ki dolgoz-

zon a mezőgazdasági termelőszövetkezetben”. Igaz, tették hozzá, 

a megyeközpontban egyelőre elfogadták a helyi vezetőknek azt a 

bizonyítékokkal is alátámasztott állítását, hogy van elegendő 

munkáskéz a faluban. De ezen bármikor változtathatnak…      

Mezőfény esetében közbejött az 1989 decemberi rend-

szerváltás, így a hatóságok ide végül nem irányítottak moldvaia-

kat. A szomszédos Csanálos mesterséges elrománosítását célzó 

folyamatnak viszont sikerült megadniuk az első lökést…     
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Mennyire „tisztult meg” Románia 2011-ig? 

 

„A program végrehajtása a németekkel és a zsidókkal 

kezdődött 1977-ben” – nyilatkozta Vasilievici. Hozzátette: „– Ma 

is folytatódik ugyanaz a disznóság, ami akkor volt, csak rafinál-

tabban, leplezettebben.”  

Lássuk, mennyire sikerült „megtisztítani” Romániát a 2011-es 

népszámlálásig az öt kiiktatásra ítélt nemzetiségtől. 

 

Zsidók 

 

A nyugalmazott szekus ezredes szerint a zsidókra vonatkozó ter-

vet már 1986-ig 90 százalékban sikerült teljesíteni. A bukaresti 

Elie Wiesel Holokausztkutató Intézet 2018. november 1-jén a 

következő címmel rendezett konferenciát: Evreii din România: 

756.930 / 3.271 => – 99,56%. [Romániai zsidók: 756.930 / 3.271 

=> – 99,56%] Ami alatt ez értendő: az 1930-as népszámlálás 

alkalmával 756.930-an, 81 évvel később, a 2011-es népszámlálás 

alkalmával 3.271-en, azaz 99,56%-kal kevesebben vallották ma-

gukat zsidónak Romániában. Ráadásul a 2011-es népszámlálás 

óta eltelt évek alatt ez a szám nagy valószínűséggel még tovább 

csökkent...  

A romániai zsidók többsége természetesen a Holokauszt 

eredményeképpen tűnt el. De vajon mi történt az életben, illetve 

az országban maradottakkal?  

A zsidók eladása nem Ceauşescu idején kezdődött – írja 

Tesu Solomovici Istoria evreilor din România, 2000 de ani de 

existenţă című könyvében, amely külön fejezetet szentel az „em-
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berkereskedelemnek”. Solomovici szerint, amikor Nicolae Ceau-

şescu hatalomra került, Romániában már régi gyakorlat volt a 

zsidók eladása. A legtöbb zsidó Ana Pauker idején emigrált az 

országból, Pauker még hatalmon volt, amikor az emigrálás üzletté 

kezdett válni, és a románok egyre súlyosabb feltételeket szabtak. 

Shlomo Leibovici-Lais történész szerint a szóban forgó feltételek 

egyike az volt, hogy minden érintett egész vagyonát Romániában 

hagyja. Így az Izrael állam által fizetett „váltságdíjon” kívül a 

zsidók a szabadságért hatalmas vagyonokkal is fizettek. Ezeket az 

összegeket a román állam használta, és román részről a visszafi-

zetésük fel sem merült. Gheorghiu-Dej halála után Ceauşescu a 

kiengedett zsidókért végzettségük, foglalkozásuk és munkahelyük 

függvényében kért pénzt a Mossad-tól – írja Pacepa, aki nemcsak 

a román kémszolgálat főnöke, de Nicolae Ceauşescu öt személyi 

tanácsadójának egyike is volt. Vörös horizontok című könyvében 

Paceapa arról számol be, hogy 1978. júliusában a fejpénzeket 

2.000–50.000 dollárra, sőt néhány esetben 250.000 dollárra emel-

ték. Ceuşescu utasítására 1983-ban a román fél minden felsőfokú 

végzettségű zsidóért 15.000 dollárt, a többiért 9.500 dollárt kért. 

1989-ben Ceauşescu az egészségügyi szolgáltatások (kórházi 

ellátás stb.) visszafizettetését is tervbe vette, de ezt már nem tudta 

gyakorlatba ültetni.  

(http://www.scritube.com/istorie/Vanzarea-evreilor-nu-a-

inceput184831324.php) 

Radu Ioanid történész 2005-ben, Amerikában The Ransom 

of the Jews címmel megjelentetett egy könyvet, amelynek román 

fordítását még abban az évben kiadta a Polirom Kiadó Răs-

cumpărarea evreilor – Istoria acordurilor secrete dintre 

România şi Israel [A zsidók kivásárlása – A Románia és Izrael 

közötti titkos egyezmények története] címmel. Ennek a dokumen-

tumkötetnek az összeállításához Radu Ioanid szupertitkos dosszi-

ékat is áttanulmányozott. Ioanid a könyvét apjának ajánlotta, aki 

szerint a kommunista rendszernek sikerült az, ami Antonescunak 

és a vasgárdistáknak nem: létrehozták a zsidók nélküli Romániát. 

Ioanid könyvében egyebek között a következőket írja: 
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A háború végén 350.000 zsidó maradt életben Romániá-

ban. 1948 után Izrael amerikai fúróberendezéseket szállított az 

elaggott román olajiparnak, 100.000 kivándorlási vízumért cseré-

be. 1965-ben Izrael már egy egész sor gazdasági projektet finan-

szírozott Romániában: különböző állatfarmok évente több tízezer 

jószágot adtak el, sőt, a Kellogg’s Corn Flakes is fenntartott egy 

üzemet a kommunista országban, amely így évi 8–10 millió dol-

lár exportbevételre tett szert. Mindezért a rezsim kivándorlási 

vízumokkal fizetett. 1965-ben a virágzó együttműködés leállt: az 

új román vezető, Nicolae Ceauşescu engedett arab szövetségesei 

nyomásának. 1969-ben azonban a Moszkvától nagyobb gazdasági 

függetlenségre törekvő Conducător újrakezdte a tárgyalásokat. A 

vezér arra utasította a titkosszolgálatot, hogy az „elavult csereke-

reskedelem” helyett a „modern külkereskedelemre” térjenek át: 

vagyis dollárban követelte a fizetséget. Öt évre szóló szóbeli 

megállapodást kötöttek. Eszerint a kivándorlókért fizetendő fej-

pénz függött az érintett személy korától, végzettségétől, foglalko-

zásától. Ceauşescu nem akart tömeges exodust – ehhez a zsidók 

túlságosan értékes túszok voltak. Évente mintegy 1.500 főt volt 

hajlandó kiengedni. 1968 és 1989 között – Ioanid számításai sze-

rint – 40.577 zsidót adtak el Izraelnek, amivel a rezsim 

112.498.800 dollár „exportbevételre” tett szert. Az átlagos fej-

pénz kezdetben 2.500, később 3.300 dollár volt. Ha a levelek 

cenzúrázásához beosztott tisztek felfedezték, hogy fizetőképes 

külföldi rokonai vannak, az eladásra szánt zsidót valamilyen 

ürüggyel letartóztatták, hogy a váltságdíját megduplázhassák. 

Ceauşescu ugyanakkor másféle segítséget is kizsarolt. Izrael ke-

zességet vállalt a románoknak nyújtott devizahitelekért, és a ka-

matokat is fizette! Továbbá katonai felszerelést is szállított a ro-

mán hadseregnek. Románia és Kelet-Németország kivételével a 

többi szocialista ország általában nem keveredett emberkereske-

delembe. Ilyesmivel csak Irak és Etiópia foglalkozott. 
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Németek  

„A Tiszta Románia program végrehajtása a németekkel és a zsi-

dókkal kezdődött, amikor én kiléptem a szekuból (1986-ban – 

B.E.), úgy hallottam, hogy a terv német részét 85 százalékban 

teljesítették” – nyilatkozta 1995-ben Roland Vasilievici. „Ma is 

folytatódik ugyanaz a disznóság, ami akkor volt, csak rafináltab-

ban, leplezettebben” – tette hozzá a nyugalmazott szekus ezredes. 

A három hagyományos romániai német közösség (bánáti 

svábok, szászok, szatmári svábok) közül a sajátos helyzetű szat-

mári svábokkal történtekről már szóltam.   

 

 

 
 

A mai Románia történelmi tartományai. Forrás: Wikipedia 
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* 
Szászok. A szász telepesek első hulláma 1150 körül érkezett a 
mai Erdély területére, azonban a szász nemzet születését általá- 
ban az Andreanum nevű királyi oklevél (arany szabadságlevél, 
„der Goldene Freibrief') 1224-es kibocsátásától számítják. Kevés- 
sel a Diploma Andreanum megjelenése után, 1241–1242-ben 
következett a tatárjárás, amely alkalommal a szászok (is) hatal- 
mas emberveszteséget szenvedtek. 

IV. Béla király újabb szász telepeseket hívott, akik több 
hullám- ban érkezve az 1300-as évek első feléig vándoroltak be 
Erdélybe. Létszámuk alakulásáról ezt követően hosszú ideig 
nincsenek megbízható adatok, hiszen Magyarországon a XVIII. 
század végén tartottak először népszámlálást. (Ez 1787-ben 
zárult.) 

Kocsis Károly Erdély változó etnikai arculata című ta- 
nulmánya szerint az 1495-ös magyar királyi adóösszesítés idő- 
pontjában a Magyar Királyság lakossága 2,9 millióra rúghatott. 
Ebből a tágabb értelemben vett (jelenkori) Erdély területén mint- 
egy 830.000 fő élhetett. Ugyancsak az 1495-ös magyar királyi 
adóösszesítés időpontjában a jelenkori Erdély területénél 44%-kal 
kisebb történelmi Erdély (Közép-Erdély, Erdélyi Vajdaság, Erdé- 
lyi Fejedelemség) területén 454.000-en lakhattak, a következők 
szerint: 250.000 magyar + székely (55%), 100.000 szász (22%), 
100.000 román (22%). 

A következő bő kétszáz évben a Magyar Királyság terüle- 
tén számos, nagy pusztulást hozó háború zajlott: 15 éves háború 
(1591–1606),  Habsburg–török  háború  (1663–1664), törökök 
kiűzése (1683–1699), Rákóczi-szabadságharc (1703–1711). Ezek a 
háborúk óriási emberveszteségekkel jártak, amit éhínségek, jár- 
ványok súlyosbítottak. Erdélyben ráadásul az 1657–60-ban II. 
Rákóczi György ellen vonuló török-tatár erők is hatalmas vér- 
veszteséget okoztak. E csapások nyomán nagy kiterjedésű terüle- 
tek váltak lakatlanná. Mégpedig elsősorban az alacsonyabb fek- 
vésű, könnyebben megközelíthető magyarlakta részeken, miköz- 
ben az általában más etnikumúak által lakott, magasabban fekvő, 
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A tágabb értelemben vett Erdély németek (szászok, bánáti svábok, 
szatmári svábok) által hajdanában nagyobb számban lakott régiói. 

Forrás: Wikipedia 
 

nehezebben megközelíthető területek populációja megmenekült a 
nagyobb mértékű pusztulástól. 

Harmat Árpád Péter Demográfiai változások Magyaror- 
szágon a XVIII. században című tanulmánya szerint ez a fejle- 
mény a későbbiekben döntően befolyásolta a Magyar Királyság, 
és benne Erdély etnikai arculatának alakulását. A hiányzó lakos- 
ságot a Habsburgok részben nem magyarokkal való szervezett 
betelepítésekkel pótolták, de a belső népességmozgás, és a be- 
vándorlás is hatalmas méreteket öltött. „Mivel a pusztítások nem 
egyenletesen érintették az ország területét, a jórészt sértetlenül 
maradt hegyvidékek népsűrűsége magasabb volt, s így ezen or- 
szágrészek lakossága a völgyek, dombságok és sík földterületek 
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felé indult meg. Ezt a hatalmas népességmozgást a hegyvidékek 
kevés és rossz minőségű termőföldjének korlátozott eltartó ké- 
pessége indokolta, s a gyéren lakott területeken fellépő munka- 
erőhiány, s az ott biztosított kedvezmények (pl. átmeneti adómen- 
tesség) ösztönözték. A románok (korabeli nevükön oláhok) a tö- 
rök vazallus dunai fejedelemségekből, Havasalföldből és Mold- 
vából nagyszámban vándoroltak be erdélyi területekre, s ennek is 
köszönhető, hogy az 1700-as évek végére több helyen többségbe 
kerültek. (…) Román etnikai tömbök Erdélyben, a Partiumban és 
a Temesközben alakultak ki, de még a leginkább román többségű 
területeken is keverten helyezkedett el a magyar, a német és a 
román nemzetiség” – írja Harmat Árpád Péter. Aki hozzáteszi: 
„A XV. századi 80%-ról 40–42%-ra esett vissza a magyarság 
számaránya az országban a történeti demográfia becslései szerint. 
(…) Magyarország a XVIII. századra nemcsak soknemzetiségű, 
de kevert nemzetiségű lett.” 

MEGJEGYZÉS. A románokat nem csak a hegyvidékek 
„magasabb népsűrűsége”, illetve „kevés és rossz minőségű 
termőföldjének korlátozott eltartó képessége” késztethette arra, 
hogy „Havasalföldből és Moldvából nagyszámban vándoroljanak 
be erdélyi területekre.” 

Panait Istrati műveit több mint 30 nyelvre fordították le. A 
neves román írót idézem: „Ami pedig az erdélyi nép magyar 
elnyomás alatti »mártíromságát« illeti (amiről Vasile Lucaciu 
beszél), megemlíteném azt a román földön, román szatrapák 
igájában elszenvedett igazi mártíromságot, amelyhez hasonló 
szenvedések a modern Európában ismeretlenek. A magyar 
oligarchák rendszere az üldöztetésekkel és megannyi 
kizsákmányolással együtt sem érte el soha a román terror 
durvaságát, és a parasztok Erdélyből soha nem akartak átjönni a 
mi adminisztrációnk alá. Akik mindkét tartományt ismerik, 
tudják, hogy Erdélyben nem látni olyan troglodita, toprongyos és 
pellagrás betegek kunyhóit, amilyenekkel Romániában lépten-
nyomon találkozhatsz.” (Panait Istrati: Trei decenii de 
publicistică. II: Între banchet şi ciomăgeală, 1919–1929. 
Bukarest, Humanitas Könyvkiadó, 2005, p. 7-10.) 
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Hajdanában szászok által lakott régiók a történelmi Erdély területén. 

Forrás Wikipedia. 

 

 

Kocsis Károly szerint „Erdély 1495–1850 közötti nemze-

tiségi összetételének alakulásáról szintén csak bizonytalan adata-

ink vannak. Becslések szerint a románok hegyvidéki területekről, 

illetve Havasalföldről és Moldvából való tömeges bevándorlása 

nyomán a történelmi Erdély területén a XVI. század végén kb. 

670.000-en élhettek, a következő nemzetiségi megoszlásban: 

52% magyar, 28% román, 19% szász. (…) Az 1599–1711 közötti 

főként háborús események Erdély népessége etnikai összetételé-

ben olyan hatalmas, visszafordíthatatlan eltolódásokat okoztak a 

Kárpátokon túlról folytonos utánpótlást élvező románság javára, 

melyek végső soron a XX. századi etnikai térszerkezet állapotát is 

meghatározták. (…) A történeti Erdély területén az újranépesítést 

szinte teljes egészében a hegyvidékről leereszkedő és a román 

fejedelemségekből beáramló románsággal hajtották végre. (…) A 

román és a szintén ortodox vallású és főként románul beszélő 
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cigányok betelepülése következtében a 11 szász szék területén 

1765-ben a 87.000 evangélikus (szász) mellett már 66.000 (43%) 

ortodox (román és cigány) élt, akiknek itteni aránya 1900-ban 

már 53% fölé emelkedett” – olvasható az Erdély változó etnikai 

arculata című tanulmányban. 

 

A népesség etnikai összetételének változása a történeti Erdély 

területén 1495 és 1910 között (fő - %) 

 
Év Össznépesség Román Magyar Német Egyéb 

1495     454 000 

    –100% 

 100 000  

 – 22,0% 

  251 000 

 – 55,3% 

 100 000 

 – 22,0% 

   3000 

 – 0,7% 

1720    806 221  

   – 100% 

 400 000  

  – 49,6% 

  300 000  

 – 37,2% 

100 000    

 – 12,4%                  

6 221 

– 0,8% 

1786  1 293 992 

    – 100% 

 750 000 

58,0% 

 380 000 

 – 29,4% 

150 000 

– 11,6% 

13 992 

 – 1,0 

1880   2 084 048  

    –100% 

1 186 190 

  – 56,9% 

629 144 

 – 30,2% 

211 780 

– 10,2% 

56 934 

– 2,7% 

1910   2 678 367 

  – 100% 

1 472 021 

 – 55,0% 

 918 217 

 – 34,3% 

234 085 

 – 8,7% 

54 044 

 – 2,0% 

 

Forrás: Dr. Tóth Antal, Magyarország és a Kárpát-medence regi-

onális társadalomföldrajza (Digitális Tankönyvtár) 

 

A tágabb értelemben vett Erdély 5.321 települése közül 

2010-ben 3.921 román, 1.026 magyar, 279 német, 81 szláv, 1 

cigány többségű, 13 számottevő népesség nélküli.  
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Az alábbi táblázat azt mutatja, hogyan változott az egyko-

ri Szászföld nemzetiségi összetétele 1850 és 1992 között. 

 
     Év Összesen   Román     Szász   Magyar     Egyéb 

   1850 385 715 196 658 138 382 26 061 24 614 

   1880 419 881 218 807 148 998 37 987 14 089 

   1890 442 229 230 673 151 902 42 972 16 682 

   1900 490 130 260 806 161 818 56 992 10 514 

   1910 516 467 269 881 162 865 66 877 16 844 

   1920 510 613 275 638 165 131 53 686 16 158 

   1930 579 624 307 193 175 305 67 169 29 957 

   1941 660 016 380 934 184 240 61 159 33 683 

   1966 865 120 630 536 144 910 78 310 11 364 

   1977 1 119 629 858 240 140 815 91 168 29 406 

   1992 1 231 608 1 084 445 30 739 82 896 33 528 

 

Varga E. Árpád: Erdély nemzetiségi és felekezeti statisztikája. I–

V. kötet, Pro-Print, Csíkszereda, 2002. 

 

A táblázatot nézve szembeötlő, hogy a románok száma 

nem csupán „román időben”, hanem 1850 és 1920 között, tehát 

akkor is folyamatosan nőtt, amikor Erdély Magyarországhoz tar-

tozott. A szászok ugyanekkor (1850 és 1920 között) nem látvá-

nyosan ugyan, de szintén gyarapodtak számbelileg, a második 

világháború után viszont előbb lassú ütemben fogytak, majd 1977 

és 1992 között számuk drasztikusan csökkent. A második világ-

háború alatt és után (1941–1948 között) a szászok száma 37%-kal 

csökkent. Az 1900-as évek elején Beszterce még szász többségű 

volt. Miután 1944-ben a Beszterce-vidékén élők 95%-át evakuál-

ták, a helyben maradtak nagy része is kivándorolt, az itteni szá-

szokra ma már csak a történelemkönyvek, illetve egykori szűkebb 

pátriájukban általuk emelt épületek emlékeztetnek. (A 2011-es 

népszámlálás alkalmával egész Beszterce-Naszód megyében 494 

személy vallotta magát németnek.) 1989-ben még 95.000 szász 

élt Erdélyben. Két év alatt, 1991–92-ben 75.000-en vándoroltak 

ki. 
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Szondi Ildikó – Gyémánt Richárd Az erdélyi szászok a 

népszámlálási adatok tükrében című, a Szegedi Tudományegye-

tem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos bizottsága 

által 2003-ban kiadott tanulmánya szerint „az 1800-as évek végé-

re a románok már túlsúlyba kerültek a volt szász székek és vidé-

kek területén. A szászok lényegében az egykori városaikba szo-

rultak vissza.” Akkor már a hat legnagyobb városukban – Besz-

terce, Brassó, Medgyes, Nagyszeben, Segesvár, Szászsebes – is 

jelentős számú románság élt. 

Trianon után az 1921. évi román agrárreform következ-

ményeként a szász evangélikus egyház, illetve a szász népközös-

ség (univesitas saxorum) elvesztette vagyonának 55 %-át. 1937-

ben feloszlatták a Szász Egyetem Alapítványt, vagyonát részben 

a szász evangélikus egyháznak, részben a román Aşezămîntul 

Cultural Mihai Viteazul szervezetnek juttatták. A II. világháború 

végén a német vezetés elrendelte a Szászföld kitelepítését. Hosz-

szú szekérsorok indultak nyugat felé. Az 1941-ben még 248.000 

fős szász közösségből 1948-ig 91.000-en kivándoroltak vagy 

meghaltak. A helyben maradottakat megfosztották földjeiktől, 

házaiktól, állampolgári jogaiktól, sokukat a Szovjetunióba depor-

tálták „jóvátételi munkára”. Azonban a többség ekkor még ennek 

ellenére maradt. Az 1960-as években a németek, köztük a szá-

szok Romániából való kivándorlása felgyorsult. 1950 és 1982 

között 130.151 romániai német települt az NSZK-ba. Részben a 

fejpénzért történt kiárusítás eredményeként, illetve az 1989-es 

rendszerváltás után két év alatt (1990/1991-ben) közel 150.000 

német vándorolt ki Romániából.  

„Az 1992-es román népszámlálás 119.436 fő németet írt 

össze Románia területén, ebből közel 40.000 fő volt szász, a többi 

jórészt bánáti és szatmári sváb. A 40.000 szásznak csak egy része 

élt az egykori 

kiváltságos szász területeken” – áll Az erdélyi szászok a népszám-

lálási adatok tükrében című tanulmányban. Szásznak az evangé-

likus vallású erdélyi németeket mondják. A 2003-as év kezdetén 

a nagyszebeni szász evangélikus püspökség a következő statiszti-
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kai adatot tette közzé: 14.770 szász személyt tartanak nyilván, 

akik ráadásul nagyon szétszórtan, összesen 255 településen élnek. 

Nincs már olyan település Erdélyben, ahol a szászok számaránya 

elérné a 10%-ot, és a helyben maradottak átlagos életkora 67 év. 

Egy 850 éves, virágzó kultúrnemzet eltűnt a térképről. 

Idézet Hajdú Farkas-Zoltán: Szászok – egy árulás című, a 

Koinónia Kiadónál 2004-ben megjelent könyvéből: „Abban a 

helyzetben vagyunk, hogy egy valamikor zárt kultúrkör, amely 

nyelve, származása, történelme révén markánsan elkülönült 

szomszédaitól, óriási veszteségekkel járó ’önátültetést’ végez. 

Elvesznek kulturális sajátosságai, szokásai, nyelvjárásai – vagyis 

kultúrájának azon endemikus formái, amelyeket egy adott föld-

rajzi és történelmi kontextusban termelt ki, vállalva ennek a tér-

ségnek az adottságait. Szóval ez a termékeny talaj végleg elve-

szett. Népem teljes eltűnése, a vég két-három generáció kérdése 

csupán. Tudományos, etnográfiai, kultúrtörténelmi vonatkozásai-

ban néhány generációt talán fog még érdekelni... Igen, hát ennyi 

marad belőlünk... Árulók vagyunk? Elárultuk volna a szülőföl-

dünket? Aki szülőhazáját kényszerből hagyja el, mert erőszako-

san elvágták összes gyökereit, mert megfosztották kulturális ön-

tudatától, az bizonyosan nem tekinthető árulónak.”  

A szászok tehát idetelepítésük után mintegy 800 évig ma-

radtak nagyobb számban Erdélyben: Trianon előtt több mint 700 

évig, Trianon után néhány évtizedig. Igaz, utóbbi időszakra esett 

Hitler meg a II. világháború. De az 1241–1242-es tatárjárással 

kezdődően háborúkból, népirtó járványokból, pusztulásból Tria-

non előtt is kijutott bőven a szászoknak, 700 évig mégsem vették 

tömegesen nyakukba a világot... 

     

* 

Bánáti svábok. Több mint 150 éves török fennhatóság után, 

1718-ban a Temesköz a Habsburg Birodalom fennhatósága alá 

került. A háborúk, járványok miatt meggyérült lakosság pótlása, 

illetve a térség gazdasági fejlesztése céljából a Bánságba (Bánát-

ba) a bécsi kormányzat betelepítéseket kezdeményezett. Az első 
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évtizedekben a magyarok betelepedését megtiltották, a vidékre 

csak német katolikus telepesek költözhettek.  

1722 és 1787 között három nagy hullámban érkeztek túl-

nyomórészt németek: elsőkként 15–40.000 (akik közül azonban 

háborús konfliktusok, illetve maláriás és pestises megbetegedések 

miatt sokan meghaltak), második alkalommal kb. 75.000, a har-

madik hullámban kb. 60.000. Elsősorban német területekről még 

1799, 1802, 1808 és 1812-ben is érkeztek kolonisták, de már csak 

kevesebben. A nagyarányú német betelepítés nyomán létrejött 

egy etnikailag többé-kevésbé egységes német nyelvterület, a Lip-

pa–Temesvár–Detta vonaltól nyugatra. Ettől keletre a Bánság 

betelepítések és önkéntes betelepülések eredményeként elsődle-

gesen román jellegű lett. A XVIII. században többféle népességet 

– szerbeket, krasovánokat, magyarokat, bolgárokat, szlovákokat, 

cseheket – telepítettek a vidékre, így a Bánság nemzetiségi szem-

pontból a történeti Magyarország legtarkább tájegységévé vált. 

A hagyomány szerint a svábok betelepítésekor a számukra 

kijelölt terület lápos és szinte pusztaság volt. Ezért az első évek-

ben éhséggel, járványokkal, ragályos betegségekkel kellett szem-

benézniük. Azonban sok emberáldozattal is járó hatalmas közös-

ségi erőfeszítés nyomán a harmadik generáció tagjai már felülke-

rekedtek a nehézségeken. Az akkor történtek jellemzésére a kö-

vetkező mondás járta: Az első nemzedéknek halál, a másodiknak 

ínség, a harmadiknak kenyér. (Den Ersten der Tod, den Zweiten 

die Not, den Dritten das Brot). Egy másik mondás szerint a svá-

bok szorgalmának eredményeként a Bánát a XIX. századra már a 

Habsburg Birodalom éléstárává vált. A század végén a vasútháló-

zat kiépítése és a Bánság iparosítása következett. A mai Román-

Bánság lakossága 1890 és 1910 között 81.240 fővel gyarapodott. 

Ez az az időszak, amikor a magyarság számaránya emelkedett a 

legnagyobb mértékben, miközben az itteni németek több mint 

tízezer fővel kevesebben lettek. 
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Román-Bánság népességszámának és etnikai összetételé-

nek változása (1890–2002)  
 Év  össz.lak magyar szerb német román egyéb 

1890 fő 902899 45,701 43546 263060 496228 54369 

1890 % 100 5,1 4,8 29,1 54,9 6,1 

1910 fő 984139 120959 48733 252802 515485 46870 

1910 % 100 12,3 4,9 25,7 52,4 4,8 

Változás fő 81240 75254 5187 -10258 19257 -7499 

1890-1910 % 0,9 +164,6 9,0 +11,9 +3,9 -13,8 

1931 fő 962086 97854 36491 246354 532589 48520 

1931 % 100 10,2 3,8 25,6 55,3 5,1 

1956 fő 972408 86592 31156 147275 648925 58542 

1956 % 100 8,9 3,2 15,1 66,7 6,1 

Változás fő -11731 -34367 -17577 -105527 133460 11672 

1910-1956 % -1,2 -28,4 -36,1 -41,7 +25,9 +24,9 

1992 fő 1142702 67497 15622 30843 954846 73902 

1992 % 100 5,9 1,4 2,7 83,5 6,5 

Változás fő 170294 -19095 -15534 -116432 305921 15360 

1956-1990 % +17,5 -22,1 -49,9 -79,1 +47,1 +26,2 

2002 fő 1078190 59691 20937 21083 916492 59987 

2002 % 100 5,5 1,9 1,9 85,1 5,6 

 

Dr. Kókai Sándor: Román-Bánság demográfiai és etnikai viszo-

nyainak változása (1910–2002)  

 

Az 1920-as trianoni diktátum felelősei a régiót három 

részre osztották: a legnagyobb része, közel kétharmada (Kelet-

Bánság, 18.945 km²), Romániához került; kb. egyharmada (Nyu-

gat-Bánság, 9.307 km²) Szerbia része lett, és csupán egy egészen 

csekély része (217 km²) maradt meg Magyarországnak. 

A romániai Bánság (Kelet-Bánság) Temes és Krassó-

Szörény megyét, valamint Arad megye egy részét foglalja magá-

ba. Központi települése Temesvár, négy nagy etnikuma a német, 

a magyar, a román és a szerb volt. 1931-ben Román-Bánság terü-

letén alig 6.500 fővel kevesebb német élt, mint 1910-ben. Az 

1930-as években beköszöntött gazdasági válság idején sok bánáti 

sváb Argentínába, Brazíliába, az Egyesült Államokba ment dol-

gozni, ahonnan aztán többségük soha nem tért vissza.  
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A Románia, Szerbia és Magyarország között felosztott Bánság. Forrás: 

Wikipédia. 
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1933 után a Náci Párt befolyása a bánáti svábok körében 

is megnőtt, a háború idején sokan a német hadsereg különböző 

alakulataiban (Wehrmacht, SS) szolgáltak. Amikor 1944. augusz-

tus 23-án a románok addigi szövetségeseik ellen fordultak, a szá-

szokhoz hasonlóan a bánáti svábok is egyik napról a másikra ki-

vételezett nemzetiségből ellenségekké váltak. A bánáti németek 

számának nagymértékű csökkenése vette kezdetét az ismert okok 

miatt: a Vörös Hadsereg közeledésének a hírére sokan elmenekül-

tek, 1945 januárjában egy részüket a Szovjetunióba deportálták 

„jóvátételi munkára”, a helyben maradottakra vagyonelkobzás, 

jogfosztás, kitelepítés, internálás várt. Közben a sváboktól elkob-

zott házakat Besszarábiából, Dobrudzsából stb. érkezett román 

kolonisták foglalták el. 1956-ban Román-Bánság lakóinak már a 

kétharmada vallotta magát román nemzetiségűnek, a németek 

aránya mindenhol 1/3 alá csökkent. Családegyesítések címén 

sokan települtek ki az NSZK-ba, illetve az NDK-ba, de a termé-

szetes asszimiláció eredményeként is 1956 után tovább folytató-

dott a bánsági németek fogyatkozása. Az 1960-as évek politikai 

légkörének irányukban való enyhülése sem állította le a folyama-

tot. Amely az 1980-as években még inkább felerősödött, hiszen 

Bukarest őket is kiutálta/kiárusította.  

Közben Román-Bánság többi nemzetiségeinek (bolgárok, 

horvátok, krasovánok, magyarok stb.) a száma is gyorsan csök-

kent. A németek 1950–90 közötti folyamatos térvesztésével pár-

huzamosan az elhagyott sváb házakba újabb és újabb kolonisták 

települtek. 1989 után a bánáti svábok exodusa is lavinaszerűvé 

erősödött. Jellemző adat, hogy miközben 1890-ben Temesvár 

még német többségű volt, 2002-ben a város lakosságának a 

2,25%-a, a 2011-es népszámlálás alkalmával pedig 1,3%-a vallot-

ta magát németnek. Az 1910-ben négynyelvű Temesvár, mára 

egynyelvűvé vált, ahogy a Bánság hajdani többnyelvűsége is már 

közösségi emlék csupán. 

Összegezve a bánáti svábokkal történteket: idetelepülésük 

után kb. 10 generációt jelentő mintegy 200 évig maradtak a Bán-

ságban: több mint másfél évszázadot 1920 előtt, utána néhány 
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évtizedet. A Trianont megelőző időszak vonatkozásában az ősha-

zába történt tömeges „visszatelepülésükről” nincs tudomásom.  

Erről még annyit: nagyjából ugyanígy összegezhető a 

szatmári svábok története is. Annyi különbséggel, hogy a kitele-

pülés arányait tekintve utóbbiak közül jóval többen maradtak 

helyben. Legalábbis egyelőre… 

* 

Észrevétel: Roland Vasilievici szerint Ceauşescu 1977-

ben hagyta jóvá a Tiszta Románia programot. A népszámlálási 

adatok szerint a háború után a németek többsége 1977 és 1992 

között hagyta el Romániát… 

* 

Miközben 1930-ban még 633.488 németet számoltak ösz-

sze Románia mai területén, a 2011-es népszámlálás alkalmával 

már csupán (az ország lakosságának 0,19%-át kitevő) 36.042 fő 

vallotta magát német anyanyelvűnek. A szórvány sorsa általában 

a beolvadás, azonban a még Romániában maradt szászok és báná-

ti svábok nagy része idős ember, ezért ezt a két német népcsopor-

tot a beolvadáson kívül a szó szoros értelmében vett kihalás is 

fenyegeti… 

 

* 

A romániai németek kapcsán egy újabb keletű, sajátságos 

fejleményről is érdemes szót ejteni. 

A 2020. szeptember 27-én megtartott romániai helyható-

sági választások alkalmával Temesvár szavazói egy Németor-

szágban született, német anyanyelvű, román állampolgársággal 

nem rendelkező jelöltet választottak polgármesterré. Dominic 

Samuel Fritz jelölését egy uniós jogi szabályozás tette lehetővé. 

Ráadásul a Mentsétek meg Romániát Szövetség – PLUS (USR 

PLUS) által indított németországi német nagy fölénnyel nyert az 

1989-es romániai forradalom városában: a szavazatok több mint 

felét (52,66%) gyűjtötte be. Az 1983-ban, romániai gyökerekkel 

nem rendelkező családban született Dominic Fritz 2013–2015 

között kabinetfőnöke, 2016–2019 között pedig személyi tanács-
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adója Németország volt elnökének, Horst Köhlernek. Megválasz-

tása előtt 17 évvel, 2003-ban, 19 éves korában járt először Romá-

niában, a Caritas Szervezet önkénteseként, egy hátrányos helyze-

tű gyermekek számára Temesváron működtetett otthonban. Ro-

mániába érkezésekor nem ismerte az ország nyelvét, első nyelv-

leckéit a temesvári gyermekotthon lakóitól vette, polgármesterré 

választásakor mégis nagyon jól, folyékonyan, helyesen beszélt 

románul.  

Az eset önmagában is érdekes ugyan, de a következők mi-

att érdemel igazán figyelmet. A 2020. szeptember 27-i romániai 

helyhatósági választások alkalmával Astrid-Cora Fodor romániai 

német politikus a Romániai Német Demokrata Fórum jelöltjeként 

Nagyszeben polgármestere lett. Mégpedig immár másodszor. 

Korábban 2008 és 2014 között ugyanő alpolgármestere, 2014-től 

2016-ig ideiglenes polgármestere volt a városnak. Előtte 2000-

ben Klaus-Werner Iohannis szintén a Romániai Német Demokra-

ta Fórum jelöltjeként lett polgármester Nagyszebenben, ahol rá-

adásul három alkalommal (2004-ben, 2008-ban és 2012-ben) is 

újraválasztották, mégpedig 70 százalék fölötti szavazataránnyal. 

2004 és 2012 között a Szeben Megyei Tanács elnöki tisztségét 

Martin Bottesch, a Német Demokrata Fórum képviselője töltötte 

be. Klaus Iohannis 2014-ben Románia elnöke lett, amely funkci-

óba 2019-ben újraválasztották. 

Tehát a németek egy ideje a közéletben és a politikában 

egyre inkább vezető szerepekhez jutnak Romániában. Ráadásul 

úgy tűnik, minél kevesebben maradnak az országban, annál in-

kább tetten érhető ez a tendencia. A jelenség sokféleképpen 

kommentálható. Például úgy is, hogy miután kisemmizéses-

sanyargatásos-kiárusításos-kiutálásos módszerrel „megtisztítot-

ták” tőlük Romániát, az a bizonyos háttérhatalomnak nevezhető 

valami elkezdte „szeretni” őket. Persze nem spontán módon, és 

nem önzetlenül. Az Európai Unióban a másság iránti tolerancia 

bizonyítékaként értelmezik, és díjazzák azt, ha egy országban 

kisebbségekhez tartozó személyek vezető szerephez jutnak? No-

sza, juttassunk kisebbségieket vezető szerephez! Persze általunk 
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kiválasztott, mindenben nekünk engedelmeskedő kisebbségieket, 

akiket – mivel látszatra be kell tartani a demokrácia játékszabá-

lyait – sajátos módszerekkel kellő számú szavazat eléréséhez se-

gítünk hozzá. Milyen etnikumú személy felel meg leginkább cé-

lunknak? Az ország nemzetközi szinten legismertebb kisebbségé-

ből, a németből Romániában már olyan kevesen maradtak, hogy 

ennek képviselői polcra kerülve sem fognak holmi nemzetiségi 

jogok bővítésének kérésével kellemetlenkedni. Németországnak 

viszont jó sok romániai gyökerekkel rendelkező polgára van. 

Ugyanakkor Németország az EU vezető nagyhatalmának számít, 

ezért bizonyos jól kiválasztott német személyek Romániában való 

előtérbe állításával lehet gazdasági téren előnyökhöz jutni, nemzet-

közi szinten piros pontokat szerezni, politikai szennyest takargatni, 

az unióban egyébként helytelenített törekvéseket hitelesíteni…    

Egy kis visszapillantás. Klaus Iohannist 2014-ben a Nem-

zeti Liberális Párt előbb belügyminiszternek jelölte – amint idő-

közben kiderült, aligha véletlenül, hiszen például a titkosszolgála-

tok pénzzel való ellátásának ügyét igencsak a szívén viseli –, 

majd, amikor a belügyminiszterség nem jött össze, az elnökvá-

lasztási versenybe nevezték be. Itt továbbjutott ugyan a második 

fordulóba, azonban a közvélemény-kutatások ellenfele, Victor 

Ponta győzelmét vetítették előre. Ennek ellenére lett Iohannis a 

befutó, nagy meglepetésre, és meglehetősen furcsa/gyanús kö-

rülmények között: az első fordulóban 2,9 millió, a másodikban 

6,2 millió (vagyis 3,3 millióval több) szavazatot kapott. Igaz, első 

mandátuma lejártával, 2019-ben már „simán” választották újra. 

Arról, hogy az a bizonyos háttérhatalomnak nevezhető valami 

milyen nemzetközi politikai hasznot várt attól, ha Romániának 

Klaus Iohannis személyében németként eladható államelnöke 

van, jelen írás róla szóló részében már szóltam…  

1910-ben Nagyszeben szász többségű volt, 38.061 lakosá-

ból 20.015 vallotta magát németnek. Ma azonban nem ez számít, 

hanem az, hogy bár a 2011-es népszámlálás szerint 147.226 lako-

sának már csak 1,3%-a (1.561 személy) német, lakosai 2010 óta 
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minden helyhatósági választás alkalmával magát németnek mon-

dó polgármestert választanak.        

1900-ban Temesváron közel felerészben németek éltek: akkori-

ban a város 60.551 lakosából 30.892 volt német. A 2011-es nép-

számlálás alkalmával 319.279 lakost írtak össze ugyanitt, amiből 

már csak 4.193-an (1,3%) vallották magukat németnek. Azonban 

azzal kapcsolatban, hogy az itteniek 2020. szeptember 27-én 

Dominic Fritz-et választották meg polgármesterüknek, a külföldi 

tudósítók csak az utóbbi statisztikára emlékeztettek – természete-

sen Temesvár többségi lakosainak a toleranciáját szemléltetendő. 

Maga Dominic Fritz is a történtek ilyen értelmezésének az erősí-

tésére törekedett. Sajtónyilatkozatai szerint a bánsági város koz-

mopolita szellemének, multikulturális hagyományainak a hatására 

annyira otthon érezte magát Temesváron, hogy nem akart visz-

szamenni Németországba. Ami mondásnak szép, de van egy hi-

bája: múltbeli állapotot tüntet fel úgy, mintha jelenlegi lenne. 

1900-ban Temesvár 60.551 lakosából 30.892 volt német, 

19.162 magyar, 6.312 román, 2.730 szerb. A 2011-es népszámlá-

láskor a bánsági város 319.279 lakosából 259.745 (81,4%) volt 

román, 15.564 (9,6%) magyar, 4.843 (1,5%) szerb, 4.193 (1,3%) 

német. Azok számára, akiket statisztikai adatokkal nem lehet 

meggyőzni, íme, mit nyilatkozott erről Temesvár legnevesebb 

lakosa, Ştefan Popa Popa’s karikaturista-zseni, világviszonylat-

ban Románia egyik legismertebb személyisége.   

„Én 1974-ben jöttem ide. Akkoriban Temesvár többetni-

kumú város volt. Utcáin három nyelven beszéltek: magyarul, ro-

mánul, németül. Voltak és most is vannak magyar és német bará-

taim. Elkaptam azt a szép időszakot, tanúja voltam. Civilizált 

város volt. Aztán jött a moldovai és az oltyán áradat… Ez a jó 

világ elmúlását és a rossz érkezését jelenti. A pozitív energiákat 

negatívokkal helyettesítették.”  

(Ştefan Both: Caricaturistul Ştefan Popa Popa’s: „85% din po-

pulaţia ţării este imbecilizată. Totul este sălbatic, făcut de oame-

ni primitivi.” Interviu. [Interjú Ştefan Popa Popa’s karikaturistá-

val: „Az ország lakosságának 85%-a idiótásitott. Minden elva-
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dult, a primitív emberek műve.] Weekend Adevărul, 2014. au-

gusztus 23.)  

A fenti idézetet természetesen nem szabad szó szerint ér-

teni, hiszen Ştefan Popa Popa’s – akit egyébként Nadia Comăne-

ci, Ilie Năstase, Elisabeta Lipa, Szabó Gabi, Gheorghe Zamfir és 

Grigore Leşe társaságában Románia hét tiszteletbeli nagykövete 

közé is beválasztottak – kíméletlenül szókimondó természetéről 

híres. Annyit azonban mégis jelez ez a kifakadás, hogy miután 

nagy számban betelepültek ide moldovaiak és olténiaiak, akik 

csak a saját anyanyelvüket beszélik, a németek túlnyomó többsé-

ge, illetve a magyarok egy része pedig elhagyta a várost, Temes-

vár mára egynyelvűvé vált, korábbi „kozmopolita szellemét”, 

multikulturális jellegét nagyrészt elvesztette. Azzal ellentétben, 

amit 2020. szeptember 27-én megválasztott németországi német 

polgármestere hangoztatott. Persze Dominic Fritz polgármesterje-

löltként sikerrel kecsegtető nótát kellett választói fülébe dúdoljon…  

Ugyanakkor az éremnek van másik oldala is. Azzal, hogy 

egy német, ráadásul Horst Köhler korábbi német államelnök volt 

munkatársa lett Temesvár polgármestere, az itteniek nagy való-

színűséggel jól járnak. Feltehetőleg megismétlődik a Nagysze-

benben tapasztalt fejlemény: a német polgármester megválasztása 

után több németországi befektető és turista figyelme irányul Te-

mesvárra.  

Törökök 

 

Ezzel a „kiiktatásra ítélt” nemzeti kisebbséggel kapcsolat-

ban Roland Vasilievici csupán a következőket mondta: „Az utol-

só négy évben kellett volna felszámolni a török kisebbséget, a 

bolgár minta szerint.” Ebből akár arra is következtethetünk, hogy 

a volt szekus ezredes 1986-ben történt kényszernyugdíjazásakor a 

„töröktelenítési” program még beindításra várt. Ha így volt, ez 

vajon miként értendő: a törököket korábban békén hagyták, vagy 
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addig is sanyargatták ugyan őket, csupán a „kiiktatásuk” céljából 

tervezett legfőbb művelet gyakorlatba ültetését nem kezdték még 

el?      

Az 1877-es függetlenségi háborúig Dobrudzsában a tatá-

rok–törökök alkották a többséget. A román adminisztráció megje-

lenését kolonizálás követte, aminek eredményeként gyökeresen 

megváltozott az ottani lakosság összetétele. 1878-ban 226.000 

lakost írtak itt össze, a következők szerint: 71.000 tatár, 49.000 

török, 47.000 román, 30.000 bolgár, a többi zsidó, görög, ör-

mény, orosz, német. A későbbi népszámlálások hivatalos adatai 

szerint a tatárok–törökök száma a következőképpen alakult: 1918 

– 177.166 török és tatár; 1939 – 119.481 török és tatár; 1948 – 

28.782 török és tatár; 1956 – 14.329 török és 20.460 tatár; 1966 – 

18.040 török és 22.151 tatár; 1977 – 23.422 török és 23.369 tatár; 

1992 – 29.832 török és 24.956 tatár; 2011 – 28.226 török és 

20.464 tatár. 

A második világégés utáni adatok ismeretében felmerül a 

kérdés: a törököket vajon miért tekinthették „Románia számára 

veszélyforrásnak”?  

Laura Stancu tudományos kutató, a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló 

Országos Tanács (CNSAS) tagja a Szekuritáté és a „muzulmán 

probléma” témájú tanulmányában azt írja, a „szeku” 1948-ban 

történt megalakulásától kezdve különleges figyelmet szentelt en-

nek a kérdésnek. Nem csupán a konstancai török konzulátus 

munkatársait és az 1946-ban megalakított Romániai Muzulmánok 

Demokratikus Szövetségében tevékenykedőket tartották szigorú 

megfigyelés alatt, hanem a közösség valamennyi vezetőjét, neves, 

befolyásos tagját. A „célszemélyek” sajátos módszerekkel törté-

nő, ahogy ők mondták, „pozitív irányú befolyásolása” is a felada-

tuk volt.  

Például 1952. április 19-én 39 tatár értelmiségit – orvoso-

kat, ügyvédeket, papokat, földtulajdonosokat – tartóztattak le. A 

Tatár Nemzeti Mozgalom nevű ellenforradalmi szervezet, továb-

bá a független tatár állam létrehozását támogató Krím Félsziget 

Felszabadításáért Mozgalom megalakításával, valamint a török 
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titkosszolgálat javára történő kémkedéssel vádolták őket. Sînzia-

na Ionescu Devino az Adevărul napilap 2015. február 14-iki lap-

számában közölt, Fascinanta istorie a turcilor şi tătarilor din 

România: de la stăpânii Dobrogei otomane la supusii unei ţări 

ortodoxe [A romániai törökök és tatárok lenyűgöző történelme: 

az oszmán Dobrudzsa uraiból egy ortodox ország alattvalói] című 

cikkében egyebek között a dobrudzsai tatár–török közösség két 

reprezentatív tagját is megszólaltatja. Tasim Gemil professzor, a 

kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Turkológiai és Kö-

zép-Ázsia Kutató Intézetének az igazgatója szerint a tatár fiatalok 

többsége vagy rosszul, vagy egyáltalán nem beszéli már ősei 

nyelvét. Ráadásul sokan közülük az Európai Unió más országaiba 

települnek. A tatár nyelv belátható időn belül kihalhat Dobru-

dzsában. Iusuf Murat mufti is hasonlóképpen látja a helyzetet. A 

vallási vezető szerint a mecsetekben az arab, a török és a tatár 

nyelvet használják ugyan, azonban ilyen helyekre csak kevés 

fiatal jár, a legtöbb családban pedig már nem az ősök nyelvén 

beszélnek, hanem románul.  

Emlékeztetőül: Roland Vasilievici nyugalmazott szekus 

ezredes szerint a Tiszta Románia program egyik célkitűzése az 

volt, hogy a Románia számára veszélyforrásnak vélt öt nemzeti-

ség egyikeként a törökök hagyják el Romániát, vagy olvadjanak 

be. A fentiek fényében leszögezhető: ez a célkitűzés gyakorlatilag 

megvalósult. 

* 

Összegezve az eddigieket: mivel ennek a két nemzetiségnek im-

már mondhatni „elhanyagolható” számú tagja maradt helyben, 

Románia zsidótlanodási/zsidótlanítási, illetve némettelenedé-

si/némettelenítési folyamata gyakorlatilag lezárultnak tekinthető. 

A kis számú, ráadásul nagymértékben asszimilálódott dobrudzsai 

tatár–török közösség szintén eltűnőfélben van az országból. A 

„Románia számára veszélyforrásnak vélt”, ezért a Tiszta Romá-

nia program keretében kiiktatásra ítélt öt nemzetiség közül tehát 

három kipipálva. Maradt kettő: a roma (cigány) és a magyar…  
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Romák (cigányok) 

 

Roland Vasilievici nyugalmazott szekus ezredes ezzel a szintén 

„kiiktatásra ítélt” etnikummal kapcsolatban a következőket 

mondta. „A cigányokat érdekes módon befolyásolták. A Szekuri-

táté úgy irányította őket, hogy legyenek pünkösdisták. Így köny-

nyebben kaptak politikai menedékjogot Amerikában, Németor-

szágban, Franciaországban, még Ausztriában is.” Hozzátette: 

amikor ő kilépett a szekuból (azaz 1986-ban) a cigányokra vonat-

kozó tervet 18-20 százalékban teljesítették.  

Ioan Mirescu, a strasbourgi székhelyű Roma Világszövet-

ség alelnöke, a Romii. Drumuri şi popasuri [A romák. Utak és 

megállók] című dokumentumkönyvben arról az „Eladó cigányok” 

fedőnevű, titkos akcióról ír, amelynek keretében egy szekusok, 

milicisták és roma klánok tagjai alkotta, maffia jellegű szervezet 

a Ceauşescu-korszakban valutáért és aranyért cigányokat adott el 

Nyugat-Európába. Az üzlet abban az 1967–1980 közötti időszak-

ban kezdődött, amikor engedélyezték a Szerbia és Románia kö-

zötti kishatárforgalmat. Mirescu szerint – akinek két külföldön 

élő testvére is a „Cotizaţie” [Tagsági díj] fedőnevű hálózat révén 

jutott ki Romániából – a határon szabadon átvitt áruk forgalmá-

nak köszönhetően hatalmas pénzek cseréltek gazdát. Az emberke-

reskedelemmel foglalkozó háttérszervezet ennek a nagybani feke-

tézésnek a részeként alakult ki. A Szekuritáté irányította hálózat 

által kijuttatott romákat Németországban már ott működő roma 

klánok vették át. Azzal az indokkal, hogy a Romániából való ki-

juttatásért hatalmas összegekkel tartoznak, leginkább koldulásra, 

illetve prostitúcióra kényszerítették őket, az így szerzett pénzt – a 

túlélésükre szükséges rész kivételével – elvették tőlük. Figyelmet 

érdemlő adalék: Romániából történt távozásuk előtt alá kellett 
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írniuk egy nyilatkozatot, anélkül, hogy tudták volna mi áll benne. 

Már külföldön értesültek róla: azzal a nyilatkozattal mindenükről, 

így a román állampolgárságukról is lemondtak…     

Ám Románia nemcsak a Ceauşescu rendszer idején igye-

kezett (leplezett formában) megszabadulni roma (cigány) állam-

polgáraitól. Ráadásul az 1989-es rendszerváltás után volt egy 

olyan időszak is, amikor ezzel a törekvéssel kapcsolatban nagyon 

kilógott a lóláb… 

     Igaz, előbb még olyan időszak is előadódott, amikor a cigá-

nyokat ellenkezőleg: nem engedték ki Romániából. Persze anél-

kül, hogy erről bármilyen hivatalos intézkedés történt volna. A 

határátkelőkön dolgozók „titkos belső utasítást” kaptak arra, hogy 

a külföldre igyekvő, többnyire bőrszínükről is felismerhető romá-

kat fordítsák vissza az országhatártól. Hogy milyen indoklással? 

Hát keressenek és találjanak erre valamilyen ürügyet! Azonban 

járjanak el úgy, hogy minden titokban maradjon, külföldiek pláne 

ne tudják meg!  

A dolog természetesen mégis kitudódott. Szatmár megyé-

ben is, de az alábbiakat a kolozsvári Szabadság 2002. október 5-

iki lapszámában Kiss Olivér által Cigányok kálváriája a román 

határon címmel írt riportból idézem. 

     „Micsoda? Nem engedik ki a cigányokat az országból? Még 

akkor sem, ha teljesítik a határátlépési feltételeket? Úgy sem me-

hetnek át Magyarországra, ha munkavállalási engedélyt kaptak a 

kolozsvári magyar főkonzulátustól? Azt hittem, régi ismerősöm, 

a BBC rádióadó kelet-európai tudósítója hamis információk bir-

tokában van. Felhívott, és mondta, menjünk el a határövezetbe 

felmérni a helyzetet, hisz értesülései szerint a fenti kérdések ösz-

szességére negatív a válasz. Nem hittem neki. A vízumkényszer 

feloldását követően egyre több szó esik Románia határainak biz-

tonságáról, a Magyarországra és az úgynevezett Schengen-

országokba történő utazás feltételeiről, a román állampolgárok 

által a nyugati országokban elkövetett törvénytelenségek soroza-

táról, illetve ezek vélt vagy valós következményeiről. A London-

ban, Párizsban kéregető, Finnországban és legújabban Svájcban 



306 

 

menedékjogot kérő romákról a nyugati és hazai sajtó is számtalan 

cikket jelentetett meg, helyzetükkel a külföldi és hazai rádió- és 

tévéadók is foglalkoztak, de a legnagyobb súllyal mégis a francia 

írott sajtóban megjelent riportok bírtak. A francia belügyminiszter 

a párizsi sajtó nyomására döntött úgy, hogy Bukarestbe látogat 

(…) A [román – B.E.] miniszterelnök és a belügyminiszter hoz-

zájárultak ahhoz, hogy megszigorítsák a francia területen kihágá-

sokat, bűntényeket elkövető román állampolgárok elleni lépése-

ket, odáig menően, hogy idehaza elkobozzák vagyonukat, pár 

évre felfüggesztik útlevelüket, illetve meghatározott időre kitilt-

ják őket a Schengen-országokból. (…) Nickkel délután találko-

zunk (…) Kollégám elmeséli, értesülései szerint a roma szerveze-

tek beleegyeztek abba, hogy meggyőzik honfitársaikat, ne nagyon 

menjenek külföldre, hisz Nyugaton nem kezelik megfelelően 

őket. A szándék mögött tulajdonképpen a román állam azon 

szándéka húzódik meg, hogy a törvénytelenséget elkövető romák 

ne veszélyeztessék a vízummentességet. Valami lehet a dologban, 

válaszolom neki, hisz Cioabă roma királynál tett tavalyi három-

napos látogatásom során több ízben elhangzott az, hogy a cigány 

szervezetek a kisebbség képviselőire próbálnak hatni annak érde-

kében, hogy ne hozzanak szégyent az országra. Maga a király és 

családja is elismerte akkoriban, hogy a vízumkényszer feloldása 

(tavaly szeptemberben még csak álmodoztunk a dologról) ko-

moly gondokat vet fel a roma kisebbségre nézve. Tudták, hogy a 

szegény rétegekből származó romákat valamilyen formában meg 

kell akadályozni a külföldre jutásban. Este Balogh Gyöngyinél, a 

Bihar Megyei Szabad Roma Kulturális Szövetség elnöknőjénél 

érdeklődünk. (…) Ezek azt csinálnak velünk, amit akarnak — 

mondja keserűen. — A Bihar megyei romákat mások miatt nem 

engedik ki Magyarországra. Igaz, voltak olyanok, akik öltek, lop-

tak, csaltak, kéregettek, de nem tisztességes és helyes az, hogy én 

nem tudok miattuk külföldre menni. A román hatóságok diszkri-

minálnak és általánosítanak. Azok a cigányok, akik törvénytelen-

séget követtek el Nyugaton, Bukarestből és Moldvából jöttek. 

(…) Tudatja velünk, pár nappal ezelőtt többen arról tájékoztatták, 



307 

 

hogy a borsi vámnál szinte egyetlen romát sem engednek át a 

határőrök. (…) Az enyémek most mennének szüretelni, almát 

szedni Magyarországra, de nem engedik át őket a határon! Senki 

sem mondja, de így van: románok állnak a Párizsban kéregető 

cigányok mögött! Kizsákmányolják honfitársaimat és meggazda-

godnak. A kéregető szót pedig a romákra ragasztják — elégedet-

lenkedik Gyöngyi. Igaza lehet, hisz másnap, a borsi határátkelő 

parancsnoka, Domuţ Vasile elmeséli: pár nappal korábban két 

románt csíptek nyakon, amint egy félkezű és féllábú cigány nem-

zetiségű személyt próbáltak átvinni Magyarországra. Nem nehéz 

meggyőzni egy éhező, talán még kenyér vásárlására sem elegen-

dő rokkantnyugdíjból tengődőt, hogy kövesse a gyors meggazda-

godásban reménykedő szélhámost Magyarországra vagy vala-

mely nyugati országba.”  

A terjedelmes riport egészében elérhető a világhálón, ér-

demes elolvasni. Ezen a helyen még csupán annyit: a továbbiak-

ban a szerző és „a BBC rádióadó kelet-európai tudósítója” egyfe-

lől olyan roma személyekkel találkoznak, akik valamennyien 

diszkriminációra, illetve arra panaszkodnak, hogy kimondottan 

etnikai hovatartozásuk miatt nem engedték át őket a határátkelő-

kön, másfelől olyan vezető beosztású „illetékesekkel”, akik va-

lamennyien biztosítják őket: a romániai határátkelőknél márpedig 

nem diszkriminálják a romákat…      

Románia hivatalosan 2007. január elsején lett tagja az Eu-

rópai Uniónak. Elevenítsük fel dióhéjban az akkoriban történte-

ket. Az országból önmagukat leendő munkavállalóknak mondók 

valóságos áradata indult Nyugat-Európa fejlett országai felé. Az 

egyik legfőbb célországnak számító Itáliából nemsokára egyre 

sűrűbben érkeztek hírek román állampolgárok által elkövetett 

bűncselekményekről. A 2007-es év véget sem ért még, és az olasz 

belügyminisztérium közleményben tudatta: az esztendőből eltelt 

időszakban 3.500 külföldi állampolgárt tartóztattak le, közülük 

2.700 román. Ráadásul utóbbiaknak az is a számlájára írható, 

hogy hétféle bűncselekményből – szándékos emberölés, szexuális 

erőszak, autólopás, lakások és üzletek kifosztása, lopás, zsarolás 
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– ők követték el a legtöbbet. Egyes olasz politikai pártok vezetői 

annak a meglátásuknak adtak hangot, hogy a román és albán be-

vándorló bűnözők immár Olaszország stabilitását veszélyeztetik. 

Hasonlóképpen nyilatkozott több olasz nagyváros polgármestere. 

Róma polgármestere, Walter Veltroni például kijelentette: míg 

eddig egy olyan várost irányított, mely a rendről volt közismert, 

néhány hónap óta ezt egyre több lopás, rablás, csalás, gyilkosság 

veszélyezteti, és ez a románok miatt van így. „Nem tudom vissza-

fogni magam, hogy azt mondjam: ha a letartóztatottak 75 száza-

léka ugyanabból az országból származik, akkor ott baj van” – 

nyilatkozta Veltroni.  

Egyre szaporodtak az olyan hírek, amelyek arra engedtek 

következtetni, hogy az olaszoknak igencsak elegük van már a 

hazájukban tartózkodó „latin testvérekből”. A nagyvárosok 

szomszédságában szinte máról holnapra megjelent nyomorne-

gyedeken élő romániaiakat olasz nacionalista szervezetek előbb 

bombatámadásokkal, „kifüstöléssel” fenyegették meg arra az 

esetre, ha nem mennek haza. Miután pedig az olasz tömegtájé-

koztatási eszközök rövid idő alatt számos olyan sokkoló bűnese-

tet szellőztettek meg, amelyek mindegyikének az elkövetője ro-

mán állampolgár volt, „csizma-országban” a szó szoros értelmé-

ben románellenes hangulat alakult ki, illetve valóságos büntető-

hadjárat indult a román bevándorlók ellen. A sajtó és a politiku-

sok által felbujtott helyiek több város szélén lerombolták a romá-

niai bevándorlók fóliából, kartonból, husángokból összetákolt 

nyomortanyáit. Az olasz kormány olyan sürgősségi rendeletet 

fogadott el, amely uniós állampolgárok esetében is lehetővé tette 

„az országra veszélyt jelentők” kiutasítását. Ehhez hasonló ren-

delkezés addig az Európai Unió egyetlen országában sem szüle-

tett. Nemsokára kezdetét vette a sürgősségi kormányrendelettel 

futószalagon közveszélyesnek nyilvánított külföldiek (elsősorban 

romániaiak) kitoloncolása is.  

Ennek kapcsán az Európai Parlament Függetlenség, Ha-

gyomány és Szuverenitás elnevezésű ultrajobboldali és eu-

roszkeptikus csoportjának olasz és román tagjai között kabaréba 
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illő összetűzésre került sor. Alessandra Mussolini olasz európai 

parlamenti képviselő, Benito Mussolini volt fasiszta diktátor uno-

kája kijelentette: „Az ilyen bestialitásra nem lehet enyhe intézke-

désekkel válaszolni. Fel kell szólítani azonnal Románia nagykö-

vetét, hogy hagyja el országunkat, és minden román állampolgárt 

nemkívánatos személynek kell tekinteni.” Válaszképpen a Nagy-

Románia Párt EP-képviselői az Európai Parlament intranet háló-

zatán a következő nyilatkozatot tették közzé: „Ez a lelkiismeret-

len nő értésünkre adta, hogy szerinte minden román bűnözőként 

él, és rettenetes bűnöket követ el. Nagyapjára, Benito Mussolini 

fasiszta diktátorra és nagybátyjára, Galeazzo Cianóra [Benito 

Mussolini külügyminiszterére, vejére – B. E.] emlékeztet ezzel. A 

Nagy-Románia Párt nem akar semmilyen kapcsolatban lenni 

Alessandra Mussolinivel, aki ilyen szentségtörő kijelentést meré-

szelt tenni népünkről.”  

Răzvan Mihai Vintilescu az eset kapcsán egyebek között a 

következőket írta a Cotidianul napilapban: „Corneliu Vadim Tu-

dor most átérezheti, mit jelent magyarnak lenni. Jobban mondva, 

átérezheti azt, hogy milyen magyarnak lenni, miközben a Parla-

mentben egy szélsőséges politikus a nemzetét átkozza. Alessand-

ra Mussolini az Európai Parlamentben ugyanazt az eljárást alkal-

mazta a románok ellen, amelyet a Vadim vezette román ultrana-

cionalisták a magyarok ellen vetnek be már évek óta.”  

Aki netalán azt gondolná, hogy az olaszországi románel-

lenes megnyilvánulások kapcsán a románok többségének a 

Răzvan Vintilescu által megfogalmazottakhoz hasonló gondolatai 

támadtak, az nagyon téved. Sőt, Markó Béla, az RMDSZ akkori 

országos elnöke nemsokára egyenesen arra figyelmeztetett, hogy 

Romániában az olaszországi események kapcsán még fokozódott 

is a magyarellenes diskurzus.  

Visszakanyarodva eredeti témánkhoz: az Olaszországban 

2007 végén kirobbant csak az első olyan nagy nemzetközi bot-

rány volt, amelyet Romániának az Európai Unióba való befoga-

dása után román állampolgárok okoztak. A tömegtájékoztatási 

eszközök ezt követően szinte folyamatosan beszámoltak olyan 
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esetekről, amelyek lényege az volt, hogy román állampolgárok 

viselkedésükkel Európa különböző országaiban ellenérzést, fel-

háborodást, illetve ennek megfelelő reakciókat váltanak ki a he-

lyiek körében. Ilyen viszonylag kisebb megbotránkozást okozó 

sajtóhírek akkoriban Nyugat-Európa több országában szinte min-

dennap megjelentek. A román állampolgárok viselkedése miatt 

2010 nyarán Franciaországban tört ki újabb nagy nemzetközi 

botrány. Lényegében ugyanolyan előzmények után, mint 2007-

ben Olaszországban: a helyi sajtó hosszú időn át szinte árasztotta 

a román állampolgárok bűncselekményeiről szóló beszámolókat. 

Nicolas Sarkozy francia elnök harcot hirdetett a bűnözés és az 

utcai erőszak ellen, majd elrendelte az országba nagy számban 

érkezett „nomádok és romák” több száz illegális táborának a fel-

számolását, valamint a bűncselekményeket elkövető külföldiek 

,,szinte azonnali” kitoloncolását.  

„Nomádok és romák.” Ez a szóhasználat külön figyelmet 

érdemel, hiszen Franciaországban a nomádok kifejezésen külön-

böző roma közösségeket értenek, köztük a Balkánról – főleg Ro-

mániából – származó cigányokat. Hogy került 2010-ben előtérbe 

ez a kifejezés? 2007. január 1. előtt, illetve a Románia uniós csat-

lakozását követő néhány hónapban (a román vezetőket is beleért-

ve) Európa csak a „román állampolgárok” szóhasználatot ismerte, 

a nemzetközi politika mérvadó köreiben senki sem beszélt „ro-

mániai cigányok” bűntetteiről. (Csak szélsőséges pártok képvise-

lői emlegettek „cigánybűnözést”.) Azonban, a Nyugat-Európát 

elözönlő román állampolgárok okozta első nagy nemzetközi bot-

rány kapcsán Călin Popescu-Tăriceanu kormányfő olasz kollégá-

jával, Romano Prodival közösen levelet írt José Manuel Durao 

Barrosónak, az Európai Bizottság elnökének, amelyben egy saját-

ságos megfogalmazás is megjelent. Nyilván Tăriceanu javaslatá-

ra, a két kormányfő a következőkre hívta fel a figyelmet: „A 

munkaerő vándorlása és a bűnözési statisztikák romlása közötti 

összefüggést elsősorban a roma népcsoport társadalmi integráció-

jával lehetne kiküszöbölni.” Más szóval Tăriceanuék „megsúg-

ták” a világnak: nem szabad ám általánosítani, nem általában a 
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román állampolgárok bűnöznek Nyugat-Európában, hanem közü-

lük a cigányok!  

Ez az első olyan eset, amikor a hivatalos román politika, 

még nem egészen nyíltan megfogalmazva ugyan, ám a vájtfülűek 

számára már érthetően, azzal áll elő, hogy a nyugat-európai or-

szágok „bűnözési statisztikáit rontó” román állampolgárok nem 

román nemzetiségűek, hanem cigány etnikumúak. A román veze-

tés akkor feltehetően még csak tesztelte az Európai Uniót azzal 

kapcsolatban, hogy ennek politikusai vajon miként reagálnak 

arra, ha ők a nemzetközi botrányokat okozó saját állampolgáraik 

közül a cigányokra mutogatnak. A román vezetők okkal óvatos-

kodtak. A világ valóban demokratikus országaiban az ilyesmit 

(mármint egy nemzeti vagy etnikai kisebbségnek az államhata-

lom részéről történő bűnbakosítását) elfogadhatatlannak tekintet-

ték. Az Amerikai Egyesült Államokban például már évtizedekkel 

korábban hosszú ideig szigorúan őrzött nemzetbiztonsági titoknak 

számított az a statisztikai adat, hogy az országba bevándorolt kü-

lönböző nemzetiségek, etnikumok közül melyiknek a tagjai mi-

lyen arányban válnak bűnözővé. A szigorú titkolózás oka pedig 

az volt, hogy a többi országból érkezettekhez képest az olasz be-

vándorlók sokkal nagyobb számban lettek maffiózókká. Miért 

kellett ezt a tényt az amerikai állampolgárok, és egyszersmind az 

egész világ elől eltitkolni? Nos, az amerikai vezetés ezzel az in-

tézkedéssel azokat az olasz bevándorlókat kívánta védeni, akik 

nem léptek a maffiózók közé, elítélték a bűnözést. Más szóval az 

USA döntéshozói így akarták elejét venni annak, hogy az ameri-

kai társadalom valamennyi olasszal, a becsületesekkel szemben is 

előítéleteket tápláljon, széles körben elterjedjen az a hiedelem, 

hogy az olaszok eleve hajlamosak a bűnözésre.  

Amíg csak 25 tagországa volt, ez a hozzáállás jellemezte 

az Európai Uniót is. Az itteni politikusok szintén igyekeztek ele-

jét venni annak, hogy valamely kisebbség tagjait pusztán nemzeti, 

etnikai hovatartozásuk miatt potenciális bűnözőknek tekintsék. 

Azonban alig néhány hónappal Románia uniós befogadása után a 

román politika már ennek a szemléletmódnak a fordítottjával ho-
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zakodott elő. Ahelyett, hogy védeni próbálta volna saját cigány 

állampolgárait, kiállt volna értük a nemzetközi fórumokon, ellen-

kezőleg, a legrosszabb színben tüntette fel őket az európai közvé-

lemény előtt azzal, hogy a román állampolgárok által elkövetett 

elitélendő cselekedeteket nekik tulajdonította. Az a gondolat, 

hogy a cigány kisebbség becsületes tagjait valamiféleképpen óvni 

kellene – mint Amerikában a becsületes olaszokat –, a hivatalos 

politika szintjén Romániában alig került szóba. Ehelyett az ál-

lamalkotó többség tagjainak az állítólagos érdekeit tartották szem 

előtt, arra figyeltek, hogy a román nép nemzetközi hírneve (Ro-

mánia olyannyira féltett „külképe”) talán menthető, ha minden 

rosszat a cigányokra kennek.  

De térjünk vissza arra, hogy a „román állampolgárok” 

szóhasználatot valamikor 2007 végén miként váltotta fel a (bűnö-

ző) „romániai romák” kifejezés a nemzetközi szintéren is. Călin 

Popescu-Tăriceanu és Romano Prodi abban a bizonyos EB-nek írt 

közös levélben nemcsak arra hívták fel a figyelmet, hogy a mun-

kaerő vándorlása és a bűnözési statisztikák romlása közötti össze-

függést elsősorban a roma népcsoport társadalmi integrációjával 

lehetne kiküszöbölni. Azt is megállapították, hogy az EU tagál-

lamaiként nem tilthatják meg a migrációt, és nem toloncolhatnak 

ki uniós állampolgárokat. Ezért közölték: az EU-tól várják a 

probléma megoldását. Egy kifejezetten a roma népcsoport integ-

rációjára vonatkozó, európai szintű stratégia kidolgozását kérték. 

Ezzel kezdetét vette az a folyamat, amely aztán a külföldön bűn-

cselekményeket elkövető román állampolgárokat nemzetközi 

szinten cigányokként, illetve a cigányokat Romániában bűnbak-

ként szerepelteti. 

 

Román kisebbségvédelem: a cigányokat megilleti az a jog, 

hogy más országokba mehessenek és – ott is maradhassanak… 

Bukarest nemsokára elérkezettnek látta az időt arra, hogy szintet 

lépjen. Traian Băsescu államelnök „összeurópai megoldást” sür-

getett a romák integrációjára. A román parlament két háza – a 

képviselőház és a szenátus – 2010. szeptemberében egyhangú 
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szavazással elfogadott nyilatkozatban fejezte ki aggodalmát ami-

att, hogy Franciaországból és más európai országokból kitolon-

coltak roma polgárokat. A román honatyák ezt az állampolgári 

jogok súlyos megsértésének nyilvánították. A nyilatkozat elfoga-

dói szerint az ilyen intézkedések nyilvánvalóan ellentétben állnak 

az Európai Unió dokumentumaiban, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában és az Emberi Jogok Európai Egyezményében lefek-

tetett elvekkel. A román parlament emlékeztetett: az EU az álla-

mok és állampolgárok közössége, amely olyan demokratikus ér-

tékeken alapul, mint a türelem, a mássághoz való jog, a kulturális 

és etnikai sokszínűség, a vallásszabadság tiszteletben tartása, az 

etnikai megkülönböztetés elutasítása. A román honatyák a nyilat-

kozatban azt kérték a kormánytól és az államfői hivataltól, hogy 

politikai, diplomáciai és adminisztratív téren tegyenek meg min-

dent „a román állampolgárok alapjogainak védelméért.”  

Vagyis miért? Azért, hogy a romániai cigányok más or-

szágokba mehessenek és – ott is maradhassanak. „Politikamente-

sített”, közérthető, szókimondó megfogalmazásban: Románia 

Parlamentje annak érdekében, hogy az ország minél előbb és mi-

nél több cigánytól megszabadulhasson, hevesen védelmébe vette 

(no nem magukat a cigányokat, hanem) a cigányoknak azt az 

alapvető emberi jogát, hogy elhagyhassák Romániát (és lehetőleg 

vissza se térjenek).  

A mögöttes szándék olyan nyilvánvaló volt, hogy a The 

Guardian című brit lap is rámutatott: ama román felfogás mögött, 

miszerint a cigánykérdés európai ügy lenne, Traian Băsescu ál-

lamfőnek és a román kormánynak az a szándéka áll, hogy minél 

hamarabb megszabaduljanak a romáktól. Pierre Lellouche francia 

külügyi államtitkár több interjúban is élesen bírálta a román ható-

ságokat. Rámutatott: „Két és fél millió roma él Romániában, Bu-

karest felelőssége integrálni őket, nem pedig Franciaországé.” 

A romániai cigányok, illetve az általuk okozott gondok 

„átpasszolása” Európának tehát akkor (legalábbis látszólag) nem 

sikerült. Az erre irányuló diplomáciai kísérletnek mégis mutatko-

zott hozadéka. Mindössze három évvel Romániának az Európai 
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Unióba történt befogadása után Bukarestnek, amúgy félhivatalo-

san, sikerült „elhintenie” (már-már elfogadtatnia) egy, az Unió 

szellemiségétől idegen gondolatot. Mégpedig azt, hogy Románia 

olyannyira féltett „külképe” (nemzetközi megítélése) a románul 

beszélő, de nem román cigányok miatt olyan, amilyen. Figyelem: 

nem azt, hogy a cigányok hozzájárultak a románság nemzetközi 

„külképének” a lerontásához – ami megfelelne a valóságnak. Ha-

nem azt, hogy ez a „külkép” a cigányok miatt rossz. Ami viszont 

valótlanság, hiszen Európa más országaiban a román állampolgá-

rok közül korántsem csak a cigányok követtek/követnek el ellen-

érzést, megbotránkozást kiváltó tetteket.  

A Ceauşescu rendszer idején Romániában pontosan meg 

volt szabva, hogy miről mit szabad, sőt kell mondani, illetve írni. 

Romániáról, illetve a románokról a szigorúan ellenőrzött tömeg-

tájékoztatási eszközök csakis pozitívumokat terjeszthettek. A 

Szekuritáté azt is igyekezett elérni, hogy a következményektől 

való félelmükben az emberek ezt a „szabályt” lehetőleg még a 

magánbeszélgetéseik alkalmával se merjék áthágni. Azonban a 

tiltott információk egy része a legszigorúbb hírzárlat idején is 

eljutott hozzánk. Bukaresti diákságom idején (1978 és 1982 kö-

zött) egyik kolléganőm suttogva (nehogy valaki más is meghallja, 

micsoda eretnek híreket terjesztünk) a következő hétpecsétes ti-

tokba avatott be. Román-francia szakos tanár édesapja (foglalko-

zásának köszönhetően, hiszen akkoriban ilyesmi csak keveseknek 

adatott meg) két hetet tölthetett Párizsban. Itt egy szálloda hom-

lokzatán a következő feliratra lett figyelmes: „Kutyáknak és ro-

mánoknak belépni tilos!” Azonnal bement a szállodába, és köve-

telte, hogy vezessék a tulajdonos elé. Amikor ez megtörtént, fel-

háborodottan rákérdezett a felirat kihelyezésének az okára. A 

tulaj válasza így hangzott: a nemrég ott járt román kirándulócso-

port tagjai gyakorlatilag minden mozdíthatót (vállfát, hamuzót, 

törölközőt, szappant stb.) elloptak a szállodából, azt akarja meg-

előzni, hogy ez megismétlődhessen. Korántsem egyedi esetről 

volt szó, a rendszerváltás előtt román állampolgárok sok hasonló 

külföldi „kalandjáról” suttogtak. Biztosra vehető, hogy az akkori 
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ilyen történetek „főhőseinek” a túlnyomó többsége nem roma 

volt, hiszen 1989 decembere előtt kiváltságnak számított a „kapi-

talista országokba” kirándulás lehetősége, cigányokat pedig külö-

nösen ritkán érhetett ilyen szerencse.   

A közvetlenül az 1989. decemberi eseményeket követő 

időszakban a Nagykároly környékéről a rendszerváltás előtt tö-

megesen Németországba települt-menekült svábok többsége még 

nagyon erős honvágyat érzett. Miután ez hirtelen lehetővé vált, 

akkoriban szinte minden alkalmat megragadtak a hazalátogatásra. 

Otthonomban egymásnak adták a kilincset az ilyen „külföldre 

szakadt hazánkfiaivá” vált barátok, ismerősök. Akik szinte kivé-

tel nélkül azt mondták, Németországban nagyon nem szeretik a 

románokat, ezért ők, ha csak tehetik, elhallgatják, letagadják, 

hogy Romániából érkeztek. Magyarországi vagy esetleg erdélyi 

származásúnak mondják magukat – de még az utóbbi sem a leg-

jobb ajánlólevél… 1989 decembere előtti élményekről, tapaszta-

latokról szóló beszámolókról lévén szó, a románok akkori német-

országi „külképéért” szintén nem okolhatók a cigányok.     

 

Újra-cigányosítás 

Egyébként az Európában törvénytelenségeket elkövető 

román állampolgárok cigányokként való szerepeltetése kapcsán 

figyelmet érdemel, hogy a szakemberek a romániai romák számát 

legkevesebb 1,5 millióra taksálják, de 3-4 milliót is emlegetnek. 

A népszámlálások alkalmával született statisztikákban a valós 

létszámnak mégis mindig csak a töredéke jelenik meg. Vajon 

ennek csupán az lehet az oka, hogy sok roma letagadja etnikai 

hovatartozását? A letagadás jelensége kétségtelenül létezik. Ám 

az is tény, hogy a romák létszámára vonatkozó valótlanság segít 

aládúcolni egy másik valótlanságot. Nevezetesen azt, hogy Ro-

mánia nemzetállam. A 2011-es népszámlálás alkalmával Romá-

nia lakosságának 88,9%-a vallotta magát románnak. Ami aligha 

tekinthető tipikus nemzetállami számadatnak. Azonban gondol-

junk csak bele, hogyan módosulna az arány, ha az ország vala-

mennyi cigány polgára őszintén megvallaná etnikai hovatartozá-
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sát? Bukarest aligha véletlenül mulasztja el szorgalmazni annak 

helyesbítését, ha a cigány a hazai statisztikákban románként sze-

repel. De mi történjen az önmagát románnak valló cigánnyal ab-

ban az esetben, ha külföldön törvénytelenséget követ el? Nos, a 

gyakorlat azt mutatja, hogy az ilyen személyeket – Románia 

nemzetközi külképének a megóvása érdekében – azonnal újraci-

gányosítani kell! 

  

* 

A következőket a HotNews.ro 2014. október 1-jén közölte 

„Românii, naţiunea în care celelalte ţări europene au cea mai 

puţină încredere – sondaj Reader's Digest” cím alatt. „A román 

az a nemzet, amelyben a többi európai ország a legkevésbé bízik, 

egy Reader's Digest felmérés szerint. (…) 2013. szeptember-

novemberében (…) a válaszadókat arról kérdezték, hogy bíznak-e 

24 ország polgáraiban. A listán 20 európai (Ausztria, Belgium, 

Cseh Köztársaság, Svájc, Finnoszág, Franciaország, Németor-

szág, Görögország, Olaszország, Nagy Britannia, Hollandia, 

Lengyelország, Portugália, Románia, Oroszország, Szlovénia, 

Spanyolország, Svédország, Törökország, Magyarország), és 

négy nem európai ország (Kína, India, Irán és az Amerikai Egye-

sült Államok) szerepelt. A válaszadók a következő tíz európai 

országból kerültek ki: Ausztria, Svájc, Finnország, Franciaország, 

Németország, Lengyelország, Portugália, Románia, Oroszország 

és Szlovénia.”   

A következő oldalon balról azok az országok sorakoznak, 

amelyek polgáraiban a Reader's Digest által megkérdezettek 

2013-ban a leginkább, jobbról pedig azok, amelyekben a legke-

vésbé bíztak.  
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---------------------------------------------------------------- 

Legmegbízhatóbbak                   Legmegbízhatatlanabbak 

1. Svájc                68%        1. Románia           74% 

2. Svédország       68%        2. Irán               72% 

3. Németország    65%   3. Oroszország      70% 

4. Finnország       62%        4. Görögország      68% 

5. Ausztria           60%     5. Törökország      65% 

6. Hollandia         59%     6. Kína   64% 

7. Belgium       54%       7. India              62% 

8. Anglia              53%         8. Lengyelország  56% 

9. Franciaország   47%         9. Olaszország       56% 

10. USA          40%         10. Csehország      51% 

---------------------------------------------------------------- 

A sajtótörténelem egyik legolvasottabb kiadványának 

számító Reader’s Digest amerikai magazin annak idején (nagyon 

helyesen) román szakembert is felkért a felmérés végeredményé-

nek kommentálására. Bogdan Voicu, az Életminőségért Intézet 

(Institutul pentru Calitatea Vieţii, ICCV) szociológusa szerint a 

bizalom kölcsönhatás révén alakul ki. A kölcsönhatás lehet köz-

vetlen vagy közvetett. „Ha a közvetlent vesszük, fennáll az a ter-

mészetes tendencia, hogy a külsőre jobban mutató, jobban öltö-

zött, tisztább, választékosabb modorú, jobb neveltetésű emberek 

inkább bizalmat gerjesztenek” – mutatott rá Voicu. Aki így foly-

tatta: – „Románia valamennyi felsorolt területen rosszul áll: keve-

sebb felsőfokú neveltetésű egyénnel rendelkezünk, mint szinte 

bárhol az EU-ban, az idő előtti iskolaelhagyás mértéke óriási az 

EU-átlaghoz képest, a vezetékes vízhez jutás lehetősége nálunk 

kisebb, mint bárhol az EU-ban, a bolgárok kivételével mindenki 

másnál szegényebbek vagyunk. Ez teszi, hogy az átlagrománra, 

akivel más európaiak találkoznak, nem illik a megbízható ember 

típus-portréja.”    

Amit Bogdan Voicu mondott, természetesen igaz. Azon-

ban csak részigazság. Mivel a környékről rengetegen települtek-

menekültek ki Németországba (akik közül sokan hazajárnak), 
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nekünk Nagykárolyban élőknek lehetőségünk volt honfitársaink-

nál többet megtudni a németországi helyzetről. Annak idején több 

Nagykároly környékén született, de kitelepült barátomtól, ismerő-

sömtől is megkérdeztem, hogy vajon Németországban miért ked-

vezőtlen a románok megítélése. Szinte valamennyien arról kezd-

tek el beszélni, hogy az ottani televízióadók, újságok feltűnően 

gyakran közölnek hírt román állampolgárok által elkövetett lopá-

sokról, rablásokról és más bűncselekményekről. „Olyan napra is 

emlékszem, amikor a területi televízióadó öt bűncselekményről 

számolt be, és mind az ötöt román állampolgár követte el. Szerin-

ted mit gondolhat a románokról az a német, aki gyakran hall ilyen 

híreket?” – kérdezett vissza egyik ex-nagykárolyi barátom.    

Az EUObserver 2016-ban olyan statisztikai adatokat tett 

közzé, amelyek szintén arra engednek következtetni, hogy a ro-

mán állampolgárokkal szembeni bizalmatlanság nem valamiféle 

világméretű románellenes összeesküvés eredményeként alakult 

ki. (Ahogy azt egyesek magyarázatképpen tálalták.) A brüsszeli 

uniós hírportál ugyanis akkoriban arról cikkezett, hogy valameny-

nyi EU tagország közül Romániának van a legtöbb külföldön 

raboskodó állampolgára. Adatai szerint akkoriban 11.511 román 

állampolgár „vendégeskedett” más tagországok börtönében. En-

nél valamivel többen (11.700-an) akkoriban csak a nem EU-

tagország Marokkóból érkezettek közül ültek rács mögött az EU-

ban. A további sorrend: Albánia (5.722), Törökország (4.798) és 

Lengyelország (4.449).  

„A Németországban börtönbüntetésre ítélt román állam-

polgárok 60 százalékát lopás miatt zárták be. Ez nagyon szokat-

lan, ugyanis a rabok többségét erőszakos bűncselekmények vagy 

fegyveres rablások miatt csukják rácsok mögé” – fogalmazott 

Christian Walburg, a münsteri Wilhelm Egyetem büntetőjogi 

doktora. Az EUObserver cikke szerint az Európa nyugati orszá-

gaiban tevékenykedő román bűnbandák egy másik kategóriája 

internetes csalással, embercsempészettel és bankautomaták fel-

robbantásával foglalkozott.  
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Ez a Le Figaro című napilapban 2011-ben közölt térkép részben arról tájé-

koztat, hogy milyen főbb „szakterületeken” tevékenykedtek a Franciaor-

szágban akkoriban hangsúlyozottan jelen lévő romániai bűnbandák. Íme: 

hordozható telefonok lopása, zsebtolvajlás, banki csalás, valamint karitatív 

szélhámosság (koldusok „kihelyezése”). Ugyanakkor a térképről az is 

megtudható, hogy a romániai vendég-bűnözők hazájuk milyen övezeteiből 

érkeztek, és ki miben „jeleskedett” közülük a leginkább.  

Eszerint a hordozható telefonokra „specializálódott” tolvajok 

többsége Iaşi, Neamţ, Brăila, Buzău és Konstanca megyéket, valamint 

Bukarestet „képviselte”. Bankkártyák „klónozásával” elsősorban a Dolj 

megyeiek, különböző pénzügyi szélhámosságokkal, illetve koldushálózat 

működtetésével a bukarestiek foglalkoztak. A zsebtolvajlást főleg 

Máramaros, Iaşi, Neamţ megyeiek és fővárosiak „gyakorolták.”  
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Aligha a román állampolgárokról az Európai Unió tagor-

szágaiban kialakult vélekedéstől függetlenül 2010-ben három 

napos látogatást tett Romániában Thomas Hammarberg, az Euró-

pa Tanács emberi jogi biztosa. A strasbourgi székhelyű európai 

intézmény küldötte távozásakor egyebek között azt nyilatkozta, 

hogy a lakosság nagy részében továbbra is erősek az előítéletek a 

romákkal szemben, ami hátrányosan befolyásolja életüket, ezért 

Romániának átfogó intézkedéseket kell hoznia a terjedő cigányel-

lenesség, a romákat sújtó hátrányos megkülönböztetés visszaszo-

rítása érdekében. Tapasztalatait a következőképpen összegezte: 

,,A szükséges jogi intézményi keretek adottak, de a politikai köz-

beszédben és a médiában még mindig nagy gondot jelentenek a 

romaellenes indulatok.” 

A Romániában élő más nemzetiségek, elsősorban a ma-

gyar kisebbség tagjai pontosan tudják, hogy ez mit jelent. Egyfe-

lől annak szajkózását, hogy példaértékű az, ahogyan Romániában 

a kisebbségekkel bánnak, másfelől az EU nyomására elfogadott 

törvényeknek a figyelmen kívül hagyását, kijátszását, illetve 

egyes kisebbségek folyamatos (titokban Bukarestből ösztönzött) 

szidását, inzultálását. 

Feltételezhető, hogy a 2010-es évek elején „a politikai 

közbeszédben és a médiában” gyakorolt romániai cigányellenes-

séget az Európa más országaiból érkező román állampolgárokkal 

kapcsolatos visszajelzések felerősítették. (A románok azért lettek 

még romaellenesebbek, mert országuk egyre kedvezőtlenebb 

nemzetközi megítéléséért a cigányokat okolták.)  

Ugyanakkor ezekben az években sajátságos fejleményként 

Romániában a magyarellenes diskurzus is tovább erősödött. A 

román honatyák (esetenként pártállástól függetlenül), valamint a 

különböző médiatermékek a magyarokat legalább annyit szidták, 

szapulták, mint a cigányokat. Holott a magyar vendégmunkások a 

külföldi visszajelzések szerint nem műveltek szégyenletes dolgo-

kat Európa-szerte. Nagy általánosságban sem, olyasmiket meg 

pláne nem, amelyek miatt Románia „nemzetközi külképe” csor-

bulhatott volna. A kialakult helyzetet némi túlzással a következő-
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képpen jellemezhetjük: kb. 2007 és 2015 között Európában a ro-

mánokat, Romániában viszont a cigányokat meg a magyarokat 

kárhoztatták a leginkább. (Európa fejlett országaiban természete-

sen szóba sem jöhet a közvélemény szándékos románellenesítése. 

És Romániában a központilag irányított magyarellenesítés?) A 

román „vendégmunkások” 2007. január 1., Románia uniós csat-

lakozása után árasztották el Európa más országait. De mi a hely-

zet a második dátummal? A 2016-ban megjelent, fentebb már 

idézett EUObserver cikkben a következők is helyet kaptak. 

Olaszországban a 2010-es évek közepén több mint 1 millió ro-

mán vendégmunkás tartózkodhatott, ebben az országban ült a 

legtöbb román a rácsok mögött is. A brüsszeli uniós hírportál 

szerint a románok 10 éven át, 2005–2015 között vezették az 

olaszországi börtönökbe zárt külföldiek listáját. 2015 júniusa és 

2016 júniusa között a marokkóiak vették át a „vezetést”, a romá-

nok akkor a börtönben ülők számát tekintve a második helyre 

szorultak. Miért? Christian Walburg müncheni jogászdoktor ma-

gyarázata: „Az Iszlám Államtól való félelem csökkentette a ro-

mánok elleni előítéleteket.” Más szóval, a kontinensünket elözön-

lő migránsok új helyzetet teremtettek Európában. Az általuk oko-

zott gondok elvonták a figyelmet a román állampolgárok viselt 

dolgairól.  

Azonban a migránsok legfőbb témává válása sem teheti 

meg nem történtté azt az uniós szintű közjátékot, amelynek során 

végleg lelepleződött Bukarest arra irányuló törekvése, hogy saját 

nem-román állampolgárai közül a cigányoktól megszabaduljon, 

mégpedig úgy, hogy Európa más országainak a nyakába varrja 

őket, a velük együtt járó problémákkal együtt.  

Emlékeztetőül: Roland Vasilievici nyugalmazott szekus 

ezredes 1995-ben publikált nyilatkozata szerint a Tiszta Románia 

program egyik célkitűzése az volt, hogy a Románia számára ve-

szélyforrásnak vélt öt nemzetiség egyikeként a cigányok hagyják 

el Romániát, vagy olvadjanak be. A nyugalmazott szekus ezredes 

továbbá kijelentette, „ma is folytatódik ugyanaz a disznóság, ami 

akkor volt, csak rafináltabban, leplezettebben”. Hozzátette: „A 
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cigányokat érdekes módon befolyásolták. A Szekuritáté úgy irá-

nyította őket, hogy legyenek pünkösdisták. Így könnyebben kap-

tak politikai menedékjogot Amerikában, Németországban, Fran-

ciaországban, még Ausztriában is.” 

Utóbbi kapcsán eszembe villant, hogy 2015 elején a 

Szatmár megyei román lapok a következő érdekes témán „csám-

csogtak”.  

2014 végén Gheorghe Bud „apostoli keresztény” pap, aki 

a Nagykároly–Tasnád övezetében a romák „keresztényesítésével” 

foglalkozó Smirna Keresztény Központ alelnökének mondta ma-

gát, igen sajátos panasszal jelentkezett meghallgatásra Szatmár 

megye prefektusánál, Eugeniu Avramnál. Állítása szerint Pavel 

Onisa, egy másik „apostoli keresztény” pap, aki az Amerikai 

Egyesült Államokban lakik, ellopta az általa képviselt központ 

roma híveit. Amint mondta, Pavel Onisa, betolakodva a Smirna 

Keresztény Központ területére, fényképeket készített a romákról, 

amelyeket az Egyesült Államokban valószínűleg adományok 

gyűjtésére használ fel. Gheorghe Bud a romák békés kereszténye-

sítése érdekében a prefektus közbelépését kérte. Hozzátette: az 

„amerikai” Pavel Onisa Királydaróc, Tasnád, Nagykároly, Pis-

kolt, Érendréd övezetében 14 templomba ment be, nagy problé-

mát okozva ezzel a Smirna Keresztény Központnak. Gheorghe 

Bud felmutatva a Smirna Keresztény Központ engedélyét, azért is 

háborgott, mert szerinte Pavel Onisa Tasnádon templomot alapí-

tott, annak ellenére, hogy nem volt 360 híve, ahogyan azt a Smir-

na Keresztény Központ alapszabályzata megköveteli. Arra a kér-

désre, hogy neki hány híve van, Gheorghe Bud azt válaszolta, 14 

templomban (amelyek nem mindegyike engedélyezett) száznál 

valamivel több. Ha Pavel Onisa egyetlen temploma csak akkor 

lenne törvényes, ha 360 híve volna, akkor ő, Gheorghe Bud, aki-

nek csak száznál valamivel több híve van, miként hozhatott létre 

14 templomot? Erre a keresztkérdésre az „apostoli keresztény” 

pap a következőket válaszolta: „A régi alapszabály szerint két 

személlyel is lehetett filiát létrehozni, a jelenlegi alapszabály ér-

telmében viszont legkevesebb 360 személy kell egy templom-
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hoz.” Ugyanakkor Gheorghe Bud a következő tudnivalókat is 

megosztotta a prefektussal. Pavel Onisa lánytestvére elárulta ne-

ki, hogy az „amerikai”, amikor imaházat akart létrehozni Tasná-

don, elveszített 37 ezer eurót. „Templomalapítás céljából házat 

vásárolt Tasndádon, ahol több mint ezer roma van. Azonban nem 

fizette ki a ház teljes árát, a romák pedig eladták a házat” – ösz-

szegezett Gheorghe Bud. Aki egy koreai keresztényesítőre is pa-

naszkodott, azonban megnyugtatásul hozzátette, hogy annak sze-

rencsére csak december végéig szól a vízuma.   

A 2010-es évek elején – talán a cigányok más országok-

nak való „átpasszolására” irányuló politikai törekvéssel összefüg-

gésben – a román tömegtájékoztatási eszközök egyik gyakran 

tárgyalt témája az volt, hogy 2050-ben Románia lakosságának a 

40 százaléka (mások szerint az 50%-a) roma etnikumú lesz. A 

2050 utáni években pedig a románok kisebbségbe kerülnek a sa-

ját országukban. E „jövendölés” értelmében Románia „elcigányo-

sodása” abban az esetben következne be, ha a roma nők továbbra 

is sokkal több gyereket szülnek, mint a román asszonyok. A stiri-

leprotv.ro portál szerint a dolog előzményeként a Román Akadé-

mia Demográfiai Kutatóközpontjának az igazgatója azt nyilatkoz-

ta, hogy miközben a román nők átlagban 1,3 gyermeket hoznak a 

világra, a roma nők középarányost számítva 3 gyermeket szülnek. 

2013 környékén az újságokban slágertémának számított, 

hogy egy temesvári civil szervezet 300 lej jutalmat ajánlott fel 

minden olyan cigány nőnek, aki sterilizáltatja magát, és ezt hite-

les orvosi papírokkal tudja igazolni. Miután kiderült, hogy az 

Európai Unió fellép a hasonló törekvések ellen, még született 

ugyan néhány – a vonatkozó nemzetközi rendelkezések kijátszá-

sára alapozott – sikertelen próbálkozás a cigányok szaporaságá-

nak visszafogására, hosszabb távon azonban a téma lekerült a 

napirendről.  

Ezzel együtt a lényeget csak burkoltan, részben vagy köz-

vetve érintő újságcikkek, televíziós riportok stb. időnként tovább-

ra is felbukkannak a médiumokban.   
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Néhány részlet George Arun Romii – un ghimpe în talpa 

realităţii című, az Adevărul 2019.10.17-i számában megjelent 

írásából:  

„A legutóbbi, 2011-ben végzett népszámlálás szerint Ro-

mániában 16,79 millió román (88,9%), 1,22 millió magyar 

(6,5%) és 621.600 roma (3,3%) él. A szászok és svábok távozása 

óta a többi etnikum majdnem elhanyagolható. Csakhogy az Or-

szágos Statisztikai Intézet adatai csalókák. Miközben a magyarok 

összefüggő közösségekben élnek és nemzeti hovatartozásuk köz-

lése érdekükben áll, a romák titkolják, melyik etnikum tagjai. 

Szociológusok becslése szerint a romániai romák valódi száma 

1,5 és 2 millióra tehető. Miért titkolja el ennyi roma az etnikai 

identitását? Egyfelől azért, hogy könnyebben találjanak munka-

helyet olyan szakmákban, amelyet sokan közülük szakiskolában 

tanultak. Csakhogy különösen a multinacionális cégek akkor sem 

alkalmazzák őket, ha jó szakmai képesítéssel rendelkeznek. (…) 

A több évi gyakorisággal végzett szociológiai felmérések szerint 

a románok kétharmada a bűnügyek többségének az elkövetéséért 

a romákat tartja felelősnek, egyharmaduk szerint a romák a jövő-

ben veszélyt fognak jelenteni az országra (nem tudjuk meg miért 

és milyen módon), és ugyancsak egyharmaduk szerint a roma 

közösségek közvetlen veszélyt jelentenek a románokra.”   

Más szerzők szerint a romák a következők miatt nem vál-

lalják etnikai hovatartozásukat: az érintettek a társadalomból való 

kirekesztettség, vagy többletilletékek fizetésének az elkerülése 

érdekében jobbnak látják elhallgatni. A felnőtt romák attól is tar-

tanak, hogy a gyermekeiket diszkriminálni fogják az iskolában. 

Sok roma etnikai hovatartozásának a személyi igazolványában 

való feltüntetését elkerülendő mondja magát románnak. A nép-

számlálások alkalmával egyes számlálóbiztosok az etnikumra 

való rákérdezés nélkül románnak írják be őket. Igen sokan közü-

lük nem szerepelnek hivatalos iratokban stb.  

A Gândul bukaresti napilap 2020. április 30-án egyebek 

között a következőket írta: „A román rendőrség teljes riadóké-

szültségben van, miután kiderült, hogy a Covid-19 vírus által 
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keltett félelem miatt az országba hazatért románok között sok 

Nyugaton működő alvilági alak is van.” Marcel Vela belügymi-

niszter szerint egy speciális adatbázisban nyilvántartott román 

állampolgárokról van szó, akik külföldön bűnözésből élnek. Akik 

nincsenek tekintettel a pandémiára vagy a katonai parancsokra, 

őrzik az országból való távozásuk előtt idehaza is gyakorolt rossz 

szokásaikat. Ezért a belügyminisztérium vezetői zéró toleranciát 

hirdettek velük szemben – jelentette ki Vela.    

A következőket már a Click! 2020. április 21-i lapszámá-

ból idézem. „Prostitúció, rablás, lopás, bankkártyák klónozása, 

koldultatás. Ezekkel foglalkoztak sokan a határon túlra távozott 

más etnikumú románok közül, Európát terrorizálva. De a korona-

vírus-járvánnyal visszatértek az országba, a határőrök több mint 

16 ezer érkező romát számoltak össze. Olaszország, Franciaor-

szág, Spanyolország, az északi országok – mindet elözönlötték a 

romániai maffia-klánok. Eljutottak Mexikóig, Kanadáig, az USA-

ig. Terrorizálták az embereket.” (Carmen Ştefan: Clanurile care 

au terorizat Europa s-au întors în ţară. Poliţia de Frontieră a 

numărat la graniţă 16.000 de romi.) 

A szerző a cikk további részeiben konkrét példákat ismer-

tet, majd így folytatja: „A határrendőrség statisztikái szerint 1.000 

hazatért román állampolgárból 800 roma etnikumú. (…) Utcai 

zavargások kezdődtek. Húsvét első napján Vajdahunyadon, Bras-

sóban, Négyfaluban, Ilfovban, Otopeni-en, Prahován, Ploiești-en, 

de Bukarest Rahova lakónegyedében is kövekkel és husángokkal 

támadták meg a helyszínen eljáró hatóságokat a szükséghelyzet 

miatt bevezetett megszorító intézkedések betartását visszautasító 

klánok tagjai. A rend helyreállítása érdekében rohamosztagosok 

bevetésére volt szükség.”  

Ugyanerről de egészen más hangnemben Dan Tăpălagă a 

G4Media.ro portálon a következőket írta:   

„Valós robbanásveszélyt jelentő szociális bombák. A ha-

tóságokat teljesen készületlenül érték. Ezek a közösségek a koro-

navírus járvány kitörése előtt is léteztek, csak éppen senkit nem 

érdekeltek, a társadalmi nyomás sem volt olyan nagy. (…) Most 
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azonban a legtöbben visszatértek. Egy havi elkülönítettség után 

egyesek nincs miből éljenek, mások neveletlenségből vagy a kita-

szítottsági komplexusuk, a tiltásellenességük, a hatóságok iránti 

bizalmatlanságuk miatt hágják át a karantén szabályait. A román 

állam végül úgy döntött, hogy erővel válaszol, a mindenfajta civil 

engedetlenség letörése érdekében, de a társadalom biztonságérze-

tének a megteremtése céljából is. (…) De a csendőrök, a különle-

ges egységek, az erőszakos cselekedetek helyszínéül szolgáló 

gettókat a magasból reflektorok fényével pásztázó helikopterek 

elmennek. Az éhség és a problémák maradnak. (…) Könnyű a 

saját frusztrációnkat és félelmünket áthárítani rájuk. Az igazság 

az, hogy a romáknak a koronavírus-járvány által sújtott közössé-

gei képezik a legsérülékenyebb, a krízist leginkább megsínylő 

szociális csoportokat. Sem mi nem tettünk, sem a román állam 

nem tett sokat értük, ahogy más kisebbségiekért sem. A hatósá-

gok megszokták, hogy az etnikai problémákat csak nyers erővel 

kezelik. Nyilvánvalóan vétkesek vagyunk mi is, ezt elismerni 

nem kellene szégyellnünk.”  

(Cum va dezamorsa guvernul bombele sociale de pe teritoriul 

României: Doar cu forţă brută? 2020. április 21.) 

 

* 

2021 januárjában olyan, a cigányellenesség felszámolását célzó 

törvény lépett életbe Romániában, amelynek értelmében a roma-

ellenes szervezetek létrehozóit, tagjait vagy támogatóit háromtól 

tíz évig, a cigányellenes tartalmakat terjesztőket egytől öt évig 

terjedő  börtönbüntetéssel sújthatják. A jogszabály értelmében 

cigányellenességnek – a romák elleni gyűlölködésnek – minősül a 

roma közösséggel szembeni gyűlöletszítás, uszítás szóbeli vagy 

fizikai megnyilvánulása. Cigányellenes szervezetnek tekintendő 

minden cigányellenes nézeteket, doktrínákat terjesztő három vagy 

ennél több személyből álló csoportosulás. A törvény tiltja a ci-

gányellenes szimbólumokat és tartalmakat, ezek népszerűsítésé-

ért, terjesztéséért szabadságvesztés jár. 
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A romániai viszonyokat nem ismerő külső szemlélő azt 

gondolhatja, hogy egy ilyen törvény a „cigányprobléma” megol-

dásának a kulcsa lehet. Európa nyugati országaiban úgy képzelik, 

hogy ahol törvényt hoznak valamiről, ott nyilván azért teszik ezt, 

mert a szóban forgó törvénynek érvényt is akarnak szerezni. Nem 

tudják, hogy a törvényekhez úgy is lehet viszonyulni, ahogy az 

Romániában történik. Hogy itt 2007 előtt sok esetben csupán az 

EU tagság elnyerése érdekében, illetve Európa, a világ megté-

vesztése céljából hoztak olyan törvényeket, amelyek betartását 

maguk a törvényhozók se gondolták komolyan. Hogy azóta is 

ugyanezzel a hátsó gondolattal teszik meg ugyanezt, valahány-

szor célszerűnek ítélik. Hogy az effajta hozzáállás leginkább ép-

pen a kisebbségi jogokkal kapcsolatos törvényekre igaz. Hogy a 

bukaresti politikusok felfogása szerint a kisebbségeket nem tör-

vényekkel védeni, hanem politikai haszonszerzés céljából szóbe-

lileg inzultálni, szidni, pocskondiázni, bűnbaknak beállítani kell. 

Így aztán ezek a politikusok nem is értik, miért kívánja tőlük az 

EU, hogy legyenek tekintettel a kisebbségekre. Amolyan úri hó-

bortnak vélik a dolgot, amit rá kell hagyni az unió korifeusaira, 

komolyan venni azonban nem szükséges. Különösen miután az a 

bizonyos háttérhatalom képes megoldani, hogy a dolgok megszo-

kott menetét holmi külső ráhatásra meghozott törvények ne befo-

lyásolhassák. Így aztán a cigányellenesség felszámolását célzó 

törvénynek is legfeljebb mérsékelt jelentőséget szabad csak tulaj-

donítani.   

* 

Az Európai Bizottság nemzeti roma integrációs stratégiák 

uniós keretrendszerének 2011–2017 közötti időszakra vonatkozó 

(2019 végén közzétett) tanulmánya szerint az Európai Unió egyes 

tagországaiban a romák becsült aránya a következő: Bulgária 

10,3 százalék, Szlovákia 9,1 százalék, Románia 8,3 százalék, 

Magyarország 7 százalék, Görögország 2,5 százalék, Csehország 

2 százalék, Spanyolország 1,6 százalék. 

* 
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A 2011-es népszámlálás alkalmával 621.573 személy (a lakosság 

3%-a) vallotta magát romának (cigánynak) Romániában – azon-

ban a szakértők szerint a valódi számuk 1,8–2 millió vagy még 

több is lehet. Idézetek Kiss Tamás – Veress Ilka Minorităţi din 

România. Recensământ 2011 – procese demografice [Romániai 

kisebbségek. 2011-es népszámlálás – demográfiai folyamatok] 

című tanulmányából (64. l.):  

„Az 1966-os évtől kezdődően a roma népesség állandósult 

és hangsúlyos növekedését mérik. (…) A 2011-es népszámlálás 

idején 100 roma többségű település volt az országban, amelyek 

közül 16-ban a romák aránya meghaladta a 80%-ot. Utóbbi tele-

pülések a következő megyékben találhatók: Fehér – 1, Argeş – 2, 

Buzău – 1, Kovászna – 2, Dâmboviţa – 3, Dolj – 1, Galaţi – 1, 

Ilfov – 1, Szeben – 2, Vrancea – 3. Ezekben a helységekben csu-

pán a roma lakosság 3,5%-a élt, többségük olyan településen la-

kott, ahol arányuk nem haladta meg a 10%-ot. Romák az ország-

ban mindenhol éltek, azonban a népszámlálás szerint a következő 

megyékben volt nagyobb a számuk: Maros (8,5%), Călăraşi 

(7,5%), Szilágy (6,7%), Bihar (6%), Dolj (4,5%), Ialomiţa 

(5,2%), Szeben (4,5%), Giurgiu (5,4%), Dâmboviţa (5,3%), 

Szatmár (5,0%), Alba (4,2%), Beszterce-Naszód (4,2%), Ilfov 

(4,0%), Mehedinţi (4,1%) és Buzău (4,5%). (…) A roma népes-

ség életkor szerinti megoszlása radikálisan különbözik az orszá-

gostól. A kiskorúak számának magas aránya a születések nagy 

számának, az idős kort megértek országos átlaghoz képest ala-

csony számaránya a magas halandóságnak tudható be. A 2011-es 

népszámlálás adatai szerint az ország roma lakosságának több 

mint a fele (55,1%) román nyelvűnek születik. 39,3% anyanyelve 

a romanes, 5,3%-a magyar nyelvű.” 

Az Erdélystat 2020. októberében közzétett elemzése sze-

rint Romániában az önkormányzatok mintegy 1,23 millió romát 

tartanak számon. Ez majdnem kétszer annyi, mint amennyien a 

2011-es népszámlálás alkalmával roma nemzetiségűnek vallották 

magukat (621.573). A romák 37,7 százaléka, azaz 474.000 sze-

mély Erdély területén lakik, ahol a népesség hét százalékát teszik 
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ki. Erdélyben mintegy 105.000 magyarul beszélő roma él, ami a 

magyar anyanyelvű népesség 8,4 százalékának felel meg. Erdély 

két övezetében található kiterjedt, magyarul beszélő roma tömb: a 

Székelyföldön és a Partiumban. 

* 

2020. augusztusa óta Romániában a roma holokauszt nap-

ja hivatalos emléknap, amelyet augusztus 2-án tartanak meg. Az, 

hogy az „elfelejtett holokauszt” néven emlegetett Samudaripe 

megtartásáról törvény született, legalább részben a Wiesel-

jelentésnek köszönhető, amely a zsidókkal történtek mellett kitér 

a cigányok koncentrációs táborokba juttatására, illetve megsem-

misítésére. Ez is jelzi: a romániai cigányság történetének hiteles 

megírását a Wiesel-jelentés elkészítőihez hasonló nemzetközi 

történészbizottságra kellene bízni. A roma holokauszt alaposabb 

feltárásán kívül ez a bizottság behatóbban foglalkozhatna azzal az 

500 évvel is, amikor a román fejedelemségekben a roma kisebb-

ség tagjait rabszolgaként kezelték.  

Európában a rabszolgatartás a két román országban ma-

radt fenn a legtovább: Moldvában Grigore Ghica fejedelem 1855-

ben, Havasalföldön Barbu Ştirbei fejedelem 1856-ban törölte el. 

Korábban gazdáik akár meg is ölhették cigány rabszolgáikat. Mi-

hail Kogalniceanu egy visszaemlékezésében leírja, mit tapasztalt 

gyermekkorában, Moldva fővárosában: „…emberi lényeket lát-

tam, akik láncot hordtak karjukon és lábukon, másoknak vaspánt 

fogta át a homlokát, megint mások vasnyakörvet viseltek. A ci-

gányok legnyomorultabbjainak korbácsolás és más, még kegyet-

lenebb büntetés jutott osztályrészül: éheztették, tűz fölé lógatták, 

magánzárkába zárták, meztelenül a zajló, jéghideg folyóba dob-

ták őket. Gúnyt űztek a házasság szentségéből és minden egyéb 

családi kötelékből is: az asszonyokat elszakították férjüktől, a 

lányokat elszakították, elragadták szüleiktől, a kisdedeket letépték 

szülőanyjuk kebléről, és úgy adták el őket a Románia legkülön-

bözőbb vidékeiről érkező kereskedőknek, mint a barmokat.”  

A 2011. március 11-én érvénybe lépett 28-as számú tör-

vény a romániai cigányság rabszolgasorból való felszabadításá-
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nak napját (Ziua Dezrobirii Romilor) állami ünnepnappá nyilvá-

nította. Azóta február 20-án megemlékezéseket tartanak, amelye-

ket a kulturális tárca, illetve az önkormányzatok támogathatnak. 

A Wiesel-jelentéshez hasonlóan, a 28/2011-es Törvény sem a 

történelmi igazsághoz való ragaszkodás jegyében született meg, 

hanem azért, mert Bukarestben a nemzetközi helyzet alakulása, 

illetve külpolitikai okok miatt szükségesnek gondolták.  

A vonatkozó törvénytervezetben eredetileg szerepelt, 

hogy az iskolai tananyagban kapjon helyet a romániai cigányság 

hajdani rabszolgasorsáról szóló lecke is. Ezt azonban végül töröl-

ték a szövegből. Vajon miért? Nyilvánvalóan ugyanazért, amiért 

a zsidó holokusztot is előbb el akarták tussolni, megpróbálták 

„kicenzúrázni” a hazai és a nemzetközi köztudatból, majd miután 

ez lehetetlenné vált, legalább igyekeztek minél inkább kozmeti-

kázni, szépíteni. A cigányok rabszolgasorban tartása szintén 

olyan szégyenfoltja a román történelemnek, amelyet – ha már 

egészen elhallgatni nem lehet – legalább úgy intéznék, hogy mi-

nél kevesebb szó essék róla. Egy nemzetközi történészbizottság 

tagjai bizonyára ezt a törekvést sem tennék a magukévá. 

 

Magyarok 

 

A szovjet csapatok 1958-ban történt kivonását követően a Román 

Kommunista Párt ideológiája egyre „nemzetibb” színezetet ka-

pott.  

2010-ben a Pro-Print Könyvkiadónál megjelent egy kiad-

vány – „Aranykorszak? A Ceauşescu-rendszer magyarságpoliti-

kája 1965–1974”, összeállította és a bevezető tanulmányt írta: 

Novák Csaba Zoltán, a Román Akadémia Gheorghe Şincai Kuta-

tóintézetének munkatársa –, amely egyebek között ismerteti a 

párt KB propagandaosztályának 1966. január 15-i ülésén készült 

jegyzőkönyvet. A szóban forgó zárt ülésen – amelyet Ion Iliescu 



331 

 

korábbi KISZ-elsőtitkár, akkori KB-propagandatitkár, Románia 

későbbi elnöke vezetett – a kor több főideológusa és politikusa 

egy 1965 végén a KB szakértői csoportja által összeállított vita-

iratot tárgyalt meg. Utóbbi a következő megmásíthatatlannak ítélt 

tétel leszögezésével kezdődik: Románia egységes nemzetállam, 

amit a dákoromán elméletnek megfelelően a román őslakosok mel-

lé utólag letelepedett, ún. együtt élő nemzetiségek léte nem kérdő-

jelez meg. Az eszmecsere során az ország nem román polgárai 

beolvadásának–beolvasztásának kérdésköre is terítékre került. 

Ştefan Voicu KB-tag kifejtette: „Ami a román nemzet és 

az együtt élő nemzetiségek viszonyát illeti, nem tagjai a román 

nemzetnek. Azt gondolom azonban, hogy ezeket a dolgokat nem 

kell kimondani, sok kellemetlenséget okozhatnának.” A megol-

dás: az asszimiláció kérdésével csak zárt körben kell foglalkozni, 

a pártpropagandában szocialista nemzetről kell beszélni. „Én nem 

mondom azt, hogy a magyarok váljanak románokká, de látniuk 

kell a véleményt, hogy létezik egy ilyen történelmi jelenség” – 

mondta Voicu. Vasile Tănase területi instruktor hozzátette: mivel 

az asszimiláció kifejezésnek „a mi nézőpontunktól idegen ideoló-

giai töltete” van, taktikailag jobb lenne más kifejezést használni 

helyette.  

Néhány évvel később, Nicolae Ceauşescu, a Román Kom-

munista Párt főtitkára 1971 júliusában már Románia társadalmi, 

gazdasági és etnikai „homogenizálásának” a tételét hirdette meg. 

Ami az erőszakos etnikai asszimiláció felgyorsítását jelentette, 

annak érdekében, hogy mielőbb létrejöhessen az etnikailag is 

homogén román állam.  

Roland Vasilievici szerint Ceauşescu a Tiszta Románia 

programot 1977-ben hagyta jóvá, és a magyarok „kiiktatására” 

irányuló részét 1986-ig 12 százalékban teljesítették. A „veszély-

forrásnak” minősített magyar nemzetiségűekért az anyaország 

nem fizetett fejpénzt, mint Izrael a zsidókért, vagy az NSZK a 

németekért. Mégis nagy számban hagyták el az országot. 
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Az alábbi adatok Veres Valér A romániai magyarság lét-

számcsökkenésének okai a 20. század utolsó negyedében című 

tanulmányában találhatók: 

 

1910 és 1992 között a romániai magyarok lélekszáma a követke-

zőképpen alakult:  

1910 – 1.653.943 

1930 – 1.425.507 

1956 – 1.587.657 

1966 – 1.619.592 

1977 – 1.713.900 

1992 – 1.624.959 

MEGJEGYZÉS. Az 1910-es népszámlálás alkalmával az anya-

nyelvre, illetve a legjobban beszélt nyelvre, míg a későbbiek ese-

tében a nemzeti hovatartozásra kérdeztek rá a számlálóbiztosok. 

Mint látható, a romániai magyarság összlétszáma (nem 

pedig az államalkotó nemzethez viszonyított százalékos aránya) 

Trianon óta 1977 és 1992 között másodszor mutatott csökkenő 

tendenciát. A budapesti Országos Menekültügyi Hivatal adatai 

szerint 1918 ősze és 1924 nyara között 197.035 magyar mene-

kült, települt át (az újonnan kijelölt országhatárok szerint) Romá-

niából Magyarországra, ráadásul a román népszámlálások során 

is sajátos útmutatásokat követtek a számlálóbiztosok. A statiszti-

kák szerint a két világháború között Romániából kivándoroltak 

több mint 90 százaléka valamely kisebbséghez tartozott. Például 

1927-ben a Romániából kitelepülteknek csak az 5%-a volt román, 

30%-a német, 28%-a zsidó, 12%-a magyar. Az okok: hátrányok 

társadalmi és gazdasági téren, negatív etnikai diszkrimináció stb. 

A Trianon utáni csökkenés főbb mozgatórugóit tehát tudjuk.  

De mi a helyzet az 1977 és 1992 közötti időszakkal, 

amely évtizedekkel a térségben lezajlott utolsó háború után, béke-

időben telt? A tanulmány szerzője szerint a csökkenés „okait el-

sősorban a kivándorlásban kell keresnünk”. A kutató hozzáteszi: 

az országot elhagyók „közel fele az 1988–1990-es időszakban 

távozott el.” 
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Az általa készített következő táblázatnak Veres Valér „A 

nemzetközi vándorlási év adatai román és magyar források sze-

rint” címet adta. 

 
                     

Év 

Románi-

ai ma-

gyar ki-

vándor-

lók* 

Romániai 

vándorlók 

Magyar-

országra**          

Romániai  

vándorlók  

Magyar-

országra* 

Romániá- 

ban nem 

regiszt- 

ráltak 

Románi- 

ába 

vissza-

tértek* 

A 

magyarok  

összes 

nettó 

migrációja   

 Ro-Hu 

    t     a      b     c     b-c     d   a+b-c-d 

1977 1417  728   1417 

1978 1361  521   1361 

1979 1058  362   1058 

1980 1388  338       0      0 1388 

1981 1329  289       0      0 1329 

1982 1855  494       0      0 1855 

1983 1697  457       0      0 1697 

1984 2540  773       0      0 2540 

1985 2432 9445 761 8684      0 11 116 

1986 4144 9445 1184 8261      0 12 405 

1987 3845 10 445 1262 9183      0 13 028 

1988 11 728 11 445 10 529 916      0 12 644 

1989 10 099 11 445 11 163 282      0 10 381 

1990 11 040 25 267 10 635 14 632      0 25 632 

1991 7494 11 018 4427 6591      0 14 085 

Összesen 

1977-

1991 

 

63 427 

 

88 510 

 

43 923 

 

48 549 

 

     0 

 

111 976 

1992 3523 6587 4726 1861 106 5278 

1993 3206 5991 3674 2317 150 5373 

1994 2509 5483 1179 4304 101 6712 

1995 3608 5685 2509 3176 252 6532 

1996 2105 4888 1485 3403 117 5391 

1997 1459 4629 1244 3385 396 4988 

1998 1217 6076 1306 4770 394 5593 

1999 696 7412 774 6638 235 7099 

Összesen 

1992-

1999 

 

18 323 

 

46 751 

 

16 897 

 

29 854 

 

1751 

 

46 966 

 

Román források: Demográfiai évkönyv 1996, Statisztikai év-

könyv  
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CNS(INSSE) 1998, 1999, 2000. 

Magyar források: Demográfiai évkönyv, KSH, 1998, 1999, 2000. 

 

Tehát 1985-től kezdődően a Romániát elhagyó magyarok 

száma nagyon „megugrott”. Ugyanakkor Veres Valér azt is tudat-

ja, hogy a táblázat összeállításakor „a nemzetközi vándorlás terén 

csupán a legális, nyilvántartott vándorlási adatokat tudjuk figye-

lembe venni”. Márpedig annak idején sok magyar is az országha-

táron átszökve hagyta el Romániát. „Az illegális migráció vala-

miféle mérésére” alkalmazott számítások részletes leírása után a 

kutató a következőképpen összegez. „Az így kapott érték a ki-

vándorlók minimális számát jelöli, ugyanis a valós érték valami-

vel magasabb, mert a Romániában nem regisztrált, Magyaror-

szágról különböző országokba való vándorlást nem tartalmazza, 

márpedig ez elég magas volt 1988 és 1991 között, különösen 

Németországba, ám ezek pontos nemzetiségi megoszlását nem 

ismerjük, különösen a magyarok arányáról nincsenek informáci-

ónk.” Annyi azonban biztosra vehető, hogy „az 1977 és 1992 

között Magyarországra kivándoroltak legnagyobb része magyar 

nemzetiségű volt.” 

Veres Valér a Romániából való menekülésszerű távozás 

okait nem részletezi. Ezzel kapcsolatban a következő megállapí-

tást teszi mégis: „a magyarok esetében nem csupán a rossz élet-

körülmények, hanem a magyarellenes nemzetiségi politika is ösz-

tönözte a kivándorlást.” Ezen belül pedig elsősorban a Roland 

Vasilievici által ismertetett „Tiszta Románia” program gyakorlat-

ba ültetése – tehetjük hozzá. De vajon a Románia számára mindig 

is legfőbb „veszélyforrásnak” vélt magyarok vonatkozásában 

csupán ennyiről van szó? 
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A Helga-terv 

 

A cikket, amelyből a következő részletek valók Asztalos 

Lajos írta, és a kolozsvári Szabadság napilap 1998. április 7-iki 

számában jelent meg, A Helga-terv címmel.  

„Roland Vasilievici nemrég ismét megszólalt, és újabb 

adatokat tárt a nyilvánosság elé. A Helga-tervről, a szeku elsőbb-

séget élvező munkatervéről van szó (…) A terv Magyarország és 

a világ magyarságának, a magyar külpolitikának a lejáratását tűz-

te céljául, de a magyar gazdaság aláásása, szabotázscselekedetek 

végrehajtása, a magyar hírszerzésbe való beépülés is szerepelt 

benne. (…) Különleges, magyar nyelvű szekusiskolát hoztak lét-

re. Hozzáláttak, többek között, a hazai és a külföldi magyar ki-

sebbségek félretájékoztatásához, a létfontosságú magyarországi 

intézményekbe való befurakodáshoz, az erdélyi és a bánsági sze-

kusalakulatok megerősítéséhez, tevékeny és tartalékos ügynökök 

beszervezésével széles körű hazai és külföldi ügynökhálózat ki-

építéséhez, a műszaki feltételek megteremtésével a bukaresti és 

számos más fővárosba kirendelt magyar nagykövetség lehallgatá-

sához, a magyarországi, a Magyarországon kívüli magyar egyhá-

zak lejáratásához, a külföldön használt magyar propagandaeszkö-

zök megsemmisítéséhez, a Szabad Európa és a Vatikáni Rádió 

magyar részlegének hamis, ál- és félrevezető hírekkel való ’ellá-

tásához’. (…) Törcsváron tehát megalakult a magyar nyelvű sze-

kus tisztiiskola. Az ezt elvégző szekusok új identitást kaptak. Az 

iskola főleg az árvaházakból toborozta tanulóit, elhunyt fiatalok 

neve, adatai alapján, hamis személyazonosságot dolgoztak ki 

részükre. Így lett például a Piteşti melletti árvaházból való Popes-

cu Gheorghe a Csíkszeredában vagy Kovásznán született Váradi 

Jánossá. Tökéletesen elsajátította a magyart, megtanulta Magyar-

ország történelmét, magyar lapokat olvasott (…) Arra lettek fel-

készítve, hogy mérgező elemként becsempésszék őket a magyar 
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társadalomba. (…) Akiket az Egyesült Államokba és Kanadába 

való bevetésre készítettek föl, rendkívül feszített angol és francia 

nyelvtanfolyamon vettek részt. Ezután hatósági támogatással 

’szökve’ hagyták el az országot, terv szerint Németországba kel-

lett jutniuk. A ’szökevények’ a német hatóságoknak megadták 

egyesült államokbeli vagy kanadai rokonaik címét, akik valójá-

ban előzőleg befurakodott tisztek voltak, s akik ’természetesen’ 

befogadták ’magyar rokonukat’. Volt, aki az első, megjátszott 

szökés után néhány hónapig börtönben volt, hogy ily módon még 

hitelesebb legyen a rendszerrel szembeni magatartása. A törcsvári 

iskola növendékeit ezek után a magyar emigráció a romániai 

kommunista elnyomás áldozataiként fogadta. E ’menekültek’ 

között sok nő is volt, akik ugyanolyan kiképzésben részesültek, 

mint a férfiak. 1989 végéig ezek a fiatalok több országban tevé-

kenykedtek, de befurakodtak az erdélyi, a bánsági városházakba, 

iskolákba, főiskolákba, szakszervezetekbe, KISZ-szervezetekbe 

stb. 1989-ben, a romániai népfelkelés idején a Magyarországon 

tevékenykedők számos ’tájékoztatást’ küldtek, amelyek alapján a 

zsarnok egyik testvére, a külföldi ’beavatkozás’ elhárítására sür-

gősen Temesvárra utazott. Nem sokkal később ugyanez a 

Törcsváron végzett társaság készítette elő és irányította a maros-

vásárhelyi eseményeket. Ők voltak a mind a két táborbeli nagy 

balhésok, a beugrató, a heccelő szakértők. Akik végül úgy eltűn-

tek, mintha a föld nyelte volna el őket. Ők voltak azok, akik még 

1989 előtt számtalan Magyarország-ellenes szabotázscselekményt 

hajtottak végre. Ők azok, akik mind a mai napig a magyar ve-

szélyről költött mesékkel tömik a román hírszerző szolgálatokat. 

Ők szítják Erdélyben a két nemzeti közösség közti gyűlöletet, 

döntenek le, gyaláznak meg síremlékeket, távolítanak el nemzeti 

zászlókat, jelképeket. Pusztítanak, gyilkolnak, ha kell, s e gonosz-

tetteket ’szakmai’ hozzáértéssel végzik, mert a Helga-tervet mind 

a mai napig nem függesztették föl. Mindezek ismeretében napnál 

világosabb, kik állnak a hőzöngők mögött, kik irányítják őket, kik 

készítik el a forgatókönyveket. Lásd egyes sajtótermékek, tévé-

stúdiók állandó, időnként fokozódó magyarellenes gyűlöletszítá-
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sát, a tanügyi törvény szenátusi vitáját, a konzulátusi zászló eltá-

volítását, a kétnyelvű helység- és intézménynévtáblák bemázolá-

sát, tönkretételét, eltávolítását stb.” 

 

Ceauşescu Magyarország-ellenes terveiből 

 

Bizonyára lesznek olyanok, akik még Ceauşescuról és híveiről 

sem feltételezik, hogy képesek lettek volna a Tiszta Románia, 

illetve a Helga fedőnevűekhez hasonló tervek kiagyalására, kivi-

telezésére. A következő két könyvet az ilyen meggondolásból 

kételkedők figyelmébe ajánlom:    

Szőczi Árpád: Temesvár. A romániai forradalom kitörésének 

valódi története (III., javított kiadás, Partium Kiadó, 2014). 

Zolcer János: Gorbacsov titkai. Az ember, aki megváltoztatta a 

világot (Kossuth Kiadó, 2020). 

* 

 Az első könyv szerzője, Szőczi Árpád, Kanadában született, leg-

alább részben magyarnak vallja magát, de német az anyanyelve, 

és angolul is jobban tud, mint magyarul. Az 1989-es romániai 

forradalmi eseményekről szóló, angolul és románul (Ti-

mişoara: adevărata poveste despre revoluţia română) is megje-

lent könyvének megírása kapcsán egyebek között a magyar és a 

román titkosszolgálatok levéltáraiban dokumentálódott.  

A budapesti történeti levéltárban egy arról szóló magyar 

hírszerzői jelentést talált, hogy Nicolae Ceauşescu 1989 nyarán a 

Kolozsvár melletti szászfenesi (Floreşti) katonai egységbe hét 

rakétát telepíttetett, amelyek a paksi atomerőművet vették célba. 

Szőczi ugyanerről Németh Miklóst is megkérdezte, aki 1988. 

november 24. és 1990. május 23. között Magyarország miniszter-

elnöke volt (és a vasfüggöny leomlásában szerepet játszott politi-

kusok egyikeként tartják számon). A volt magyar kormányfő, 

miután megerősítette az információt, tájékoztatta Szőczit: ellen-
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lépésként Magyarország rakétavédelmi rendszert vásárolt az 

Amerikai Egyesült Államokból és Japánból. Hozzátette: a paksi 

atomerőmű lebombázása az 1986-os csernobilinál is nagyobb 

katasztrófát idézett volna elő. Ebben a helyzetben Németh Miklós 

a Szovjetunió, Lengyelország és más akkori szocialista országok 

vezetőivel Ceauşescu eltávolításának a lehetőségéről is konzultált 

– azonban a problémát megoldotta a román forradalom. 

Igaz, román részről többen is – például Victor Atanasie 

Stănculescu egykori védelmi miniszter, akit 15 évi börtönbünte-

tésre ítéltek, amiért 1989 decemberében Temesváron a tüntetőkre 

lövetett, valamint Aurel Rogojan, a Szekuritáté egykori szürke 

eminenciása, akit a román titkosszolgálat a rendszerváltás után 

„újrahasznosított” – cáfolni igyekeztek, hogy a „Kárpátok géniu-

sza” a paksi atomerőmű elleni rakétatámadást készített volna elő. 

Azonban ne feledjük a holokauszt romániai tárgyalásának–

megjelenítésének alakulásából leszűrhető legfőbb tanulságot. A 

zsidókkal történteket nem csupán a Ceauşescu-korszakban igye-

keztek letagadni, kicenzúrázni a történelemkönyvekből, hanem az 

1989-es rendszerváltás utáni időszakban is – egészen addig, amíg 

ez egyáltalán lehetséges volt, vagyis a Wiesel-jelentés publikálá-

sáig. Tették pedig mindezt olyan magasztos eszmékkel takarózva, 

mint a hazafiság, a nemzeti érdek, az ország „nemzetközi külké-

pének”, „külföldi megítélésének” óvása” stb.  

Bár nem olyan mértékben, mint a holokauszt, de az, hogy 

Ceauşescu annak idején adott esetben nukleáris katasztrófa ki-

robbantásától sem riadt volna vissza, szintén negatív fényben 

tüntetheti fel az országát. Tehát tagadni kell, amíg csak lehet. 

Értsd: mindaddig, amíg nem támasztható alá a Wiesel-jelentéshez 

hasonló, megfellebbezhetetlen dokumentummal… 

  

* 

A Ceauşescu skrupulusok nélküliségében, mindenre kaphatósá-

gában kételkedők figyelmébe ajánlott másik kiadvány szerzője 

Zolcer János. A Felvidéken (Csehszlovákiában) született, 1986-

ban Németországba emigrált, ahol Zolcer TV néven saját film-
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produkciós irodát alapított, az 1990-es évek végén pedig már 

Németország és a térség legnagyobb magántudósító-hálózatát 

működtette. Gorbacsov titkai. Az ember, aki megváltoztatta a 

világot című, a peresztrojka atyjáról (valamint más, világszerte 

ismert, huszadik századi politikusokról) szóló könyve 2020 októ-

berében jelent meg. (De már fordítják angolra, németre, oroszra, 

szlovákra, indiaira, kínaira, portugálra.) Főleg a Szovjetunió haj-

dani első emberének a visszaemlékezései alapján olyan politikai 

kulisszatitkokba kínál betekintést, mint például a két világrend-

szer közötti hidegháború megszűnése, vagy a kelet-európai or-

szágokban történt rendszerváltás. A könyv megszületését az tette 

lehetővé, hogy – amint az általa írt előszóban maga Mihail Gor-

bacsov tanúsítja – Zolcer János sok éven át tartó, személyes isme-

retségbe került az egykori szovjet pártfőtitkárral. (Akit például az 

Egyesült Államokba, Németországba és Izraelbe is elkísért, ami-

kor a glasznoszty atyja idősebb George Bush amerikai elnökkel, 

Helmut Kohl kancellárral, illetve Simon Peresz miniszterelnökkel 

találkozott.) 

Az első kézből, közvetlenül Mihail Gorbacsovtól, Németh 

Miklóstól és Wojciech Jaruzelski lengyel államfőtől származó aláb-

bi információk Zolcer János könyvének Gorbacsov, Ceauşescu és 

Németh Miklós című fejezetében (317–329. lap) olvashatók.   

Amikor a Varsói Szerződés Szervezetének vezetői 1989. 

július 7-én, Bukarestben tanácskozást tartottak, a szocialista or-

szágokat tömörítő katonai tömb már csak kívülről látszott egysé-

gesnek. A kulisszák mögött reformországokra (Szovjetunió, Len-

gyelország, Magyarország) és keményvonalas szocialista-

kommunista politikát folytató államokra (NDK, Csehszlovákia, 

Románia, Bulgária) oszlott, a két irányzat képviselői pedig szem-

ben álltak egymással.  

Lengyelország és Magyarország egyre liberálisabb politi-

kája nagyon nem tetszett Nicolae Ceauşescu román, Erich Ho-

necker keletnémet, Gustáv Husák csehszlovák és Todor Zsivkov 

bolgár pártfőtitkárnak, akik a bukaresti tanácskozáson élesen tá-

madták a magyar és a lengyel delegációt. Nicolae Ceauşescu in-
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dulatos felszólalásban bírálta Magyarország „Nyugat-barát, a 

szocializmus eszméit lábbal tipró, a kelet-európai szocialista tá-

bor egységét szétverő” politikáját. Javasolta: ha Magyarország 

továbbra is letér a szocialista útról, a Varsói Szerződés Szerveze-

tének többi tagországa közösen lépjen fel ellene. A román diktá-

tor azt is felvetette, hogy a továbbiakban „szükséges lépésekről” 

Magyarország és Lengyelország képviselőinek a jelenléte nélkül 

tanácskozzanak. Miután Ceauşescu befejezte mondandóját, azon-

nal Gorbacsov vette át a szót. „A résztvevők néma csendben fi-

gyelték, hogyan reagál majd a ’Főnök’ Ceauşescu beszédére. De 

bármennyire várták is a választ, Gorbacsov hosszú beszédében 

egyetlen szó, egyetlen utalás sem történt Ceauşescu javaslatára” – 

írja Zolcer. Ehelyett a peresztrojka atyja azt javasolta a résztve-

vőknek, szögezzék le közös állásfoglalásban: egyik tagállam sem 

avatkozik be valamely másik belügyeibe olyan indokkal, hogy 

utóbbi eltér a közös ideológiától. A politika nyelvén ez azt jelen-

tette, hogy a Szovjetunió részéről nem várható az 1956-ban Ma-

gyarországon vagy 1968-ban Prágában történthez hasonló közbe-

avatkozás. A javaslatot azonban elfogadták. Csakhogy Ceauşescu 

ebbe a fejleménybe nem nyugodott bele. Néhány nappal később 

felhívta telefonon Gorbacsovot. „Azt mondta nekem Ceauşescu – 

idézi Zolcer János a glasznoszty atyját –, nagyon bölcs megol-

dásnak tartja, hogy beszéde után nem reagáltam a felvetésére. Ő 

is úgy gondolja, hogy a javaslatát alaposan meg kell fontolni. 

Ugyanakkor fontos lenne a magyarok és a lengyelek nélkül egy 

megbeszélést tartani. Továbbra is hangsúlyozta, hogy: Magyaror-

szágot és Lengyelországot meg kell büntetni, mert letértek a szo-

cialista útról”. Gorbacsov – aki a könyv szerzője szerint cseppet 

sem kedvelte Ceauşescut – a következőket válaszolta. „Mit 

akarsz? Hogy a Szovjetunió küldjön újra tankokat, mint azt ko-

rábban tette Berlinben, Prágában, Budapesten? Hogy újra véron-

tás legyen? Egyiknek sem volt semmi értelme és eredménye. Hát 

én ezt nem teszem meg!” 

Néhány héttel a bukaresti tanácskozás után Németh Mik-

lós magyar miniszterelnök Moszkvából megkapta annak a levél-
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nek a másolatát, amelyben Nicolae Ceauşescu hivatalosan kért 

támogatást ahhoz, hogy a Szovjetunió vezetésével akár fegyveres 

erővel akadályozzák meg a magyarok és a lengyelek reformterve-

it. Gorbacsov a levélhez mellékelt egy Magyarország megszállá-

sára irányuló részletes katonai tervet is, amelyet Ceauşescu cseh-

szlovák, keletnémet és bolgár kollégáinak bevonásával dolgozott 

ki, és amelynek végrehajtásához a Kreml segítségét kérte. Gorba-

csov válasz nélkül hagyta Ceauşescu katonai tervét. A román 

diktátor azonban nem tágított, immár egyedül próbálkozott. 1989-

ben legfőbb hadúrként csapatokat vont össze a magyar határnál, 

állandó harckészültséget rendelt el. Közben hónapokon át olyan 

incidens kiprovokálását szorgalmazta, amelynek kapcsán a Var-

sói Szerződés tagországainak beavatkozását kérhesse a szocialista 

útról letért Magyarország ellen. Azonban több erre irányuló kísér-

let is sikertelenül végződött, mert Németh Miklósék pontosan 

tudták, mire megy ki a játék, és nem válaszoltak a provokációkra.  

Lengyelországban 1989. augusztus 19-én Wojciech Jaru-

zelski elnök nem a kommunista párt, hanem a Szolidaritás jelölt-

jét, Tadeusz Mazowieckit bízta meg kormányalakítással. Ceau-

şescu erre azonnali katonai beavatkozásra szólította fel a Varsói 

Szerződés Szervezetének tagállamait. Zolcer beszámolója szerint 

„felhívását senki sem vette komolyan, egyedül pedig nem volt 

bátorsága lerohanni Lengyelországot. Ebben az akcióban is kérte 

Gorbacsov segítségét, de a Kreml erre sem reagált.”  

Amint ezek a több évtizedes késéssel napvilágra került ku-

lisszatitkok is jól szemléltetik, Ceauşescut nem túlzás Hitlerhez 

hasonlítani. Ugyanolyan primitív és gátlástalan volt, hasonló am-

bíciókat táplált – amelyek megvalósításához azonban szerencsére 

csupán kis töredékét állt módjában mozgósítani annak a pusztító 

erőnek, amelyet a Führer bevethetett.    

Persze lehet, hogy újrahasznosított szekusok, újrahaszno-

sított ceausiszta történészek vagy életkoruk okán hasonló előélet 

nélküli elvtársaik a Zolcer János által leírtakat is megpróbálják 

letagadni, ahogyan azt a holokauszttal is tették, amíg lehetett. 

Nekem úgy tűnik azonban, hogy ennek a diverziónak még a 
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nagymértékben félretájékoztatott román társadalom sem fog be-

dőlni. Hiszen itt mégiscsak azt az embert kellene meghazudtolni, 

aki „megváltoztatta a világot”… 

Ami engem illet, a Gorbacsovtól származó információk 

még inkább megerősítettek abban a meggyőződésemben, hogy 

Ceauşescu képes volt a Tiszta Románia és a Helga fedőnevűhöz 

hasonló tervek kiagyalására, illetve gyakorlatba ültetésére. Hiszen 

valakit, aki nemzetközi téren ilyen gátlástalanul ügyködött a 

szomszédos Magyarország elleni katonai akció kierőszakolása 

érdekében, aligha tarthatott vissza bármi is attól, hogy titkos ak-

ciótervet dolgoztasson ki és ültessen a gyakorlatba Magyarország, 

általában a magyarság nemzetközi lejáratása érdekében. Attól 

pedig pláne nem, hogy saját országában készíttessen, illetve vite-

leztessen ki a magyar és más kisebbségek eltüntetését, a nemzeti-

ségektől mentes, „tiszta” Románia „megvalósítását” célzó titkos 

akciótervet.    

Egyébként Ceauşescu Magyarország-ellenes tervei kap-

csán érdemes elgondolkozni azon, ami 1968-ban történt, amikor a 

szovjet csapatok lengyel, magyar és bolgár támogatással bevonul-

tak Csehszlovákiába, a „prágai tavasz” leverése céljából. Romá-

nia is a Varsói Szerződés tagországa volt, Ceauşescu abból az 

akcióból mégis kivonta magát. Pedig 1968-ban Csehszlovákiában 

Alexander Dubčekék „emberarcú szocializmust”, demokratizáló-

dást, több szabadságot akartak, vagyis lényegében ahhoz hasonló 

„nyitást”, liberálisabb politikát, mint 1989-ben Németh Miklósék 

Magyarországon. És mindkét esetben dogmák betartásához ra-

gaszkodó „keményvonalasok” álltak szemben reformokat aka-

rókkal. Vajon Ceauşescu Csehszlovákia esetében miért nem en-

gedélyezte még azt sem, hogy román csapatok vegyenek részt a 

szovjetek által kezdeményezett akcióban, Magyarország esetében 

viszont miért akart minden áron közös katonai offenzívát kierő-

szakolni? Tényleg a „szocialista útról való letérést”, „a kelet-

európai szocialista tábor egységének a szétverését” akarta meg-

akadályozni, vagy valójában egészen más volt a célja?   
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Emlékeztetőül: 1956-ban a román pártvezetés messzeme-

nően támogatta a magyar forradalom ellen fellépő szovjeteket, a 

katonai segítséget is felkínálták Hruscsovnak, aki azonban ezt 

elutasította. Igaz, akkoriban nem Ceauşescu döntött. Akkori ma-

gas pozíciójában azonban megtapasztalta a későbbi diktátor, hogy 

a szovjeteket kellemetlenül érintő 1956-os események nyomán a 

román vezetőknek milyen nagyszerű lehetőségük nyílt a magyar 

és más romániai kisebbségek elleni fellépésre, az akkor történtek 

milyen remek ürügyet szolgáltattak ezek háttérbe szorításához, 

jogfosztásához, illetve a nacionalista irányvonal felerősítéséhez. 

Ceauşescu 1989-ben alighanem valami hasonló lehetőséget szeretett 

volna kiügyeskedni, persze úgy, hogy a tulajdonképpeni akciót ez 

alkalommal is a szovjetekre bízza, ő csak a hasznot fölözze le…     

 

Felfüggesztették-e a Tiszta Románia és a Helga  

tervet? 

 

Tehát azt, hogy a Ceauşescu-rendszer idején valóban szü-

letett a hazai kisebbségek eltüntetését célzó Tiszta Románia, il-

letve Helga fedőnevű terv, és ezeket a rendszerváltásig gyakor-

latba is ültették, az 1980-as években történtek ismeretében nehéz 

lenne cáfolni. Kérdés, vajon Roland Vasilievici nyugalmazott 

szekus ezredesnek arról az állításáról mit higgyünk, hogy ezt a 

két tervet „mind a mai napig nem függesztették föl”? Amint lát-

tuk, mára már nagyon közel kerültünk a zsidók, németek és törö-

kök nélküli „tiszta Románia” létrejöttéhez. A Helga-tervet ismer-

tető cikket ennek ellenére elkönyvelhetnénk a Romániában futó-

szalagon gyártott számtalan összeesküvés-elmélet egyikének. 

(Annyi különbséggel, hogy ez nem magyarok „románellenes 

mesterkedéseiről rántja le a leplet”, ahogy azt magyarfalóéktól 

megszoktuk.)  
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Csakhogy az összeesküvés-elméletek általában tiszavirág 

életűek, az 1998-ban nyomdafestéket látott Helga-tervet ismertető 

cikkben foglaltakat viszont ma is aktuálisnak érezzük. Ráadásul 

az idő múlásával Romániában a cikkben jelzett magyarellenes 

megnyilvánulási formák mellett egyre újabbak jelentek/jelennek 

meg. Néhány példa:  

1.) Lehetetlen nem észrevenni: a „Ki a magyarokkal az or-

szágból” rigmus eszmei mondanivalója tökéletesen beleillik a 

Tiszta Románia program célkitűzéseibe. A zsidók és a németek 

kiiktatása után egyenesen a szóban forgó ceauşiszta-szekurista 

indíttatású program új jelszavának tekinthető. Az a tény, hogy ezt 

a rigmust Romániában hosszú évek óta nagy nézettségű, a televí-

ziók által is közvetített sportmérkőzéseken és különböző más 

rendezvényeken zavartalanul skandálják, illetve mutatják fel pan-

nókon, már önmagában is sokat megmutat Bukarest kisebbségpo-

litikájának igazi arcából. (Ha a hatóságok nemkívánatosnak tarta-

nák, könnyűszerrel véget vethetnének ennek a sajátos „közösségi 

rituálénak.”)  

2.) A Balkan Insight regionális portál 2021. február 3-án 

Paul Hockenos tollából Long Shadow: How Romania’s Securitate 

Turned the Revolution into Riches címmel elemzést közölt a ro-

mániai titkosszolgálatok 1989 utáni szerepéről. A cikk szerzője 

Mădălin Hodor történészt, a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Orszá-

gos Tanács (CNSAS) tudományos kutatóját is megszólaltatta, aki 

rámutatott: 1989 után az új romániai hatalom előbb megszünteti a 

Szekuritátét, majd új titkosszolgálatot alakít. „A Szekuritáté szer-

vezeti felépítésének megfelelően hoznak létre kilenc különálló 

egységet. Az új szolgálatok munkatársai és irányítói gyakorlatilag 

ugyanazok voltak, mint a régi Szekuritátéé. Az ideiglenes politi-

kai vezetés azzal érvelt, hogy a demokratikus Romániának 

nemcsak hírszerzésre, hanem fedett félkatonai műveletekre is 

szüksége van a keleti szovjet, a nyugati magyar, de az ország 

közepén élő irredenta magyar kisebbség miatt is. Az érveket 

tehát a Ceauşescu-féle propagandából emelték át.”  
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Akármennyire titkos „szolgálat” volt a Szekuritáté, külö-

nösen a nemzetiségek által lakott övezetekben nem számított ti-

toknak, hogy külön ezekkel „foglalkozó” ügyosztályt is működte-

tett. A Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanács tudomá-

nyos kutatója szerint tehát legalább a magyarok vonatkozásában 

ilyen ügyosztály az 1990-ben újonnan megalakított titkosszolgá-

lat keretében is alakult/megmaradt. Mégpedig „a nyugati ma-

gyar”, továbbá „az ország közepén élő irredenta magyar kisebb-

ség miatt”. Tanulságokkal szolgálhat tehát, ha visszapillantunk 

egy kicsit a múltba.  

Igaz, Romániában nemcsak a volt szekusok elszámoltatá-

sa maradt el, de az általuk alkalmazott módszerek alapos feltárása 

is várat magára. Egy s más azonban mégiscsak nyilvánosságra 

került, kitudódott abból, ahogyan 1989 előtt a „kékszemű fiúk 

dolgoztak”.  

Részletek egy Herta Müller bánsági születésű Nobel-díjas 

írónővel készített interjúból: „A kihallgatásokon is mondogatták, 

hogy ha itt nem tetszik, menjek Németországba, a nácijaimhoz. 

Amint az a CNSAS (a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Ta-

nács) feltárásaiból kiderül, a titkos dossziékat az alábbi címek 

szerint osztályozták: ’Náci németek’; ’Irredenta magyarok’; ’Na-

cionalista zsidók’. Egyedül a románoknál szerepel olyan cím, 

mint: ’Művészet és kultúra’. Akkor azt hittem, hogy a szekus 

sértegetni akar, holott csak a hivatalos megnevezéssel illetett.” 

(Marius Cosmeanu: Herta Müller, primul interviu de după Nobel: 

„În România, orice om care gândeşte altfel e perceput ca 

duşman”, Corso, 2010. május) 

Molnár János volt erdélyi lelkész, egyháztörténész a ro-

mániai református lelkészek ún. szekuritátés dossziéit kutatja. 

Szigorúan ellenőrzött evangélium című, háromkötetes könyvében 

kutatómunkájának részeredményét tette közzé. Íme néhány olyan 

tudnivaló, amelyeket ezeknek a köteteknek az áttanulmányozása 

nyomán szűrtem le. 

A magyarok által lakott megyékben a Szekuritáté naţiona-

lişti-iredentişti maghiari – magyar irredentisták-nacionalisták – 
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elnevezésű ügyosztályt is működtetett. Amint az elnevezés is 

mutatja, az itt dolgozó szekusok magyarokkal „foglalkoztak”. De 

vajon milyen magyarokkal? Kit tekintett a szeku magyar irreden-

tistának, nacionalistának? Idézet a Szigorúan ellenőrzött evangé-

lium című könyvből: „A Szekuritáté belső rendeletek alapján arra 

törekszik, hogy minél több végzős teológust vonjon be a hálózat-

ba (értsd: szervezzen be besúgónak). Akiket magatartásuk miatt 

nem sikerül beszervezni, vagy különböző okokból (javíthatatlan 

nacionalista, mereven elzárkózik a kollaborációtól stb.) eleve 

lehetetlennek látszik az együttműködés, azokat legalább figyel-

meztessék, mielőtt kikerülnek lelkésznek.” Mi értendő figyelmez-

tetés (avertizare) alatt? A könyvben leírt konkrét esetek alkalmá-

val a „figyelmeztetések” nagyjából a következő forgatókönyv 

szerint zajlottak le. Az érintettet becitálták a Szekuritátéra, ahol 

megfélemlítése céljából több szekustiszt előre engedélyeztetett 

forgatókönyv szerint valóságos vádözönt zúdított rá, megfenye-

gették, megzsarolták, igyekeztek rávenni állítólagos hibáinak 

elismerésére, végül pedig esetenként megpróbálták beszervezni, 

együttműködésre (értsd: besúgásra) bírni. Ha a „figyelmeztetés” 

nem érte el a célját, vagyis a „figyelmeztetett” visszautasította a 

beszervezést (besúgóvá válást), sőt zsarolással sem sikerült úgy 

megfélemlíteni, hogy a továbbiakban „húzza meg magát”, legkö-

zelebb úgynevezett „pozitív befolyásolásban” (influenţare poziti-

vă) részesítették. Molnár János szavaival élve „a pozitív befolyá-

solás szekustisztek vagy az államnak elkötelezett, az állambizton-

sággal bizalmas viszonyban álló munkahelyi vezető vagy vezetők 

feladata volt. Célja és tartalma a célszemélyt meggyőzni, hogy 

helytelen magatartást tanúsított, és a továbbiakban lássa be: a 

rendszer jó, a rendszer humánus, saját érdeke is azt kívánja, hogy 

legyen lojális a rendszer iránt.” A pozitív befolyásolási akcióra 

való rátérés előtt a Szekuritáté elrendelte a célszemély még ala-

posabb megfigyelését (további megfélemlítésre, zsarolásra alkal-

mas adatok begyűjtése céljából), valamint a környezetében élők-

től való elszigetelését, illetve kompromittálását. Utóbbi alatt álta-

lában az értendő, hogy olyan álhíreket terjesztettek róla, ame-
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lyekkel tekintélyét csorbíthatták, lerombolhatták; a célszemélyt 

minél negatívabb színben tüntethették fel a környezetében élők 

szemében. Természetesen minél inkább sikerült kompromittálni, 

zsarolhatóvá tenni valakit, az illető annál nagyobb valószínűség-

gel „látta be”: saját érdeke is azt kívánja, hogy legyen lojális a 

rendszer iránt… Azok számára, akiket így sem sikerült megtörni, 

„bűnügyi nyomozati dossziét” (dosar de urmărire penală) nyitot-

tak, amelybe immár a börtönbe küldést megelőző koncepciós 

perhez gyűjtöttek adatokat. A bíróságon tanúk kellenek, a Szeku-

ritáté a leendő tanúk befolyásolását is el tudta érni. Ismét a Szigo-

rúan ellenőrzött evangélium című könyv szerzőjét idézem. „A 

módszer az, hogy előbb iratnak egy nyilatkozatot arról, hogy mit 

tud a tanú a vádlottról vagy egy bizonyos ügyről. Közlik, hogy a 

kivizsgálás célja megállapítani, hogy az eljárás során a beidézett 

személy végül tanú vagy vádlott lesz-e. Az ezek után írt nyilatko-

zatot aztán összevetik az üldözőszerv által ismert vagy ismerni 

vélt adatokkal. Minthogy a nyilatkozat és a Szekuritáté adatai 

sohasem fedik egymást teljesen, a kihallgatott személy eleve 

pszichológiai hátrányba kerül. Egyrészt bűntudata támad, hogy 

bizonyos dolgokat nem jegyzett fel, noha tud róluk. Jellemétől 

függően megpróbálja eldönteni, elmondhatja-e, amit még tud, 

vagy hallgassa el azt. Másrészt, mivel azonnal lecsapnak rá, és 

hazugnak nevezik, úgy érzi, tisztáznia kell magát a hazugság vád-

ja alól. Ezt vagy az információk fokozatos gazdagításával, vagy 

egyértelmű és abszolút tagadással próbálja elérni. Mindkét út 

egyre kellemetlenebb helyzetbe sodorja…” 

Azokat a különösen makacs „nemkívánatos elemeket”, 

akiket a fentebb ismertetettekhez hasonló módszerek bevetésével 

nem sikerült elhallgattatni, a Szekuritáté börtönbe juttatta.  

Kutakodtam egy kicsit a világhálón is. A Szekuritáté Irat-

tárát Vizsgáló Országos Tanács (Consiliul Naţional pentru Studi-

erea Arhivelor Securităţii, CNSAS) bárki számára hozzáférhető 

honlapján „A Szekuritáté által használt szakkifejezések magyará-

zó szótára” (Glosarul termenilor utilizaţi de Securitate) című szó-
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cikkben érdekes címszóra, illetve ennek magyarázatára bukkan-

tam. 

„Kompromittálás, hitelrontás – a Szekuritáté által irányí-

tott akció, amelynek célja egy – követett vagy megfigyelt – sze-

mély diszkreditálása, lejáratása, előnytelen megvilágításban való 

megjelenítése abban a csoportban vagy környezetben, amelynek 

tagja volt.” („Compromitere - acţiune dirijată de organele Secu-

rităţii cu scopul de a discredita sau de a pune într-o lumină nefa-

vorabilă o persoană – urmarită sau supravegheată – în interiorul 

grupului sau anturajului din care făcea parte.”)  

A megfogalmazás szerint a Szekuritáté által irányított ak-

cióról van szó, tehát nemcsak szekusok hajtották végre, hanem a 

kivitelezésébe másokat is bevontak. Az akció célja egy (vagy 

több) személy befeketítése, minél kedvezőtlenebb színben való 

feltüntetése. Kiknek a szemében? Azokéban, akik ugyanannak a 

közösségnek, környezetnek voltak a tagjai, mint a célszemély. 

Vagyis, akikkel a célszemély állandó kapcsolatban állt, és akik-

nek a hozzáállása, magatartása, személyéhez való viszonyulása 

éppen emiatt igen érzékenyen érinthette az illetőt. Tehát olyan 

erős pszichológiai nyomásgyakorlásról, befolyásolásról beszélhe-

tünk, amelynek a hatása alól az érintett csak nehezen vonhatta ki 

magát. Hogyan, milyen módszerek bevetésével érhették el a cél-

személy diszkreditálását a lejáratási akció résztvevői? Nyilván 

olyasmiket terjesztettek róla, ami kiválthatta a környezetében 

élők helytelenítését, rosszallást, ellenszenvét, ami miatt elfordul-

hattak tőle. Például: tolvaj, besúgó, sikkasztó, mindenkit becsap, 

alkoholista, szadista, veri a feleségét, perverz, (nő esetében köny-

nyűvérű), pedofil, soviniszta, fajgyűlölő, notórius feljelentő stb. 

Továbbá olyasmiket is, ami miatt a célszemély az adott közös-

ségben nevetség tárgyává válhatott. Például: nehéz felfogású, 

félkegyelmű, homokos (nő esetében leszbikus), impotens (nő 

esetében frigid), szatír (nő esetében fehérmájú), a felesége fűvel-

fával csalja stb.  

Ceauseşcu politikai rendőrsége 1989 előtt a hasonló akci-

ókkal a rendszer, illetve a Kondukátor ellenségeinek a hitelét 
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akarta minél alaposabban aláaknázni. Azt igyekezvén így elérni, 

hogy a „követett vagy megfigyelt” személy környezetében élők-

nek erről az emberről minél lesújtóbb véleménye alakuljon ki, 

komolytalannak, beszámíthatatlannak, ellenszenvesnek tartsák, 

elhatárolódjanak az illetőtől. Ezzel ugyanis annak a látszatát kelt-

hették, mintha azt sem lehetne komolyan venni, amit egy ilyen 

ember a rendszerről vagy Ceauşescu „elvtársról” mond.   

 

Újfajta besúgás, médialincselés, karaktergyilkosság 

 

Ceauşescu és a rendszere, valamint a Szekuritáté (legalábbis for-

mailag) már a múlté. De vajon jogutódja, a Román Hírszerző 

Szolgálat alkalomadtán milyen módszereket alkalmaz? Hogyan 

oldja meg például „a területi autonómia megvalósulásának meg-

akadályozását”? Mégpedig annak ellenére, hogy az Európa Ta-

nácsba való felvétele érdekében Románia elvben tulajdonképpen 

már 1993-ban elfogadta a területi autonómia bevezetésének lehe-

tőségét a nem-román etnikumúak által többségben lakott térsé-

gekben.  

A demokrácia egyik legfőbb játékszabálya, hogy a titkos-

szolgálatok és a hadsereg politikai kérdésekbe nem avatkozhat-

nak bele, így a területi autonómia létrehozása ellen sem léphetnek 

fel. Románia azonban ezt a szabályt nem tartja be, hiszen – amint 

maga George Maior, a Román Hírszerző Szolgálat akkori igazga-

tója 2014 júliusának végén az Adevărul napilapnak nyilatkozta – 

a SRI feladatának tekinti a területi autonómia elleni fellépést. 

Ugyanakkor, mivel Románia az Európai Unió tagja, a hazai tit-

kosszolgálatok a demokrácia látszatának a megőrzésével, vagyis 

csak úgy léphetnek fel a területi autonómia létrehozása ellen, 

hogy Brüsszelben (külföldön) ezt ne tudják meg. (Vagy legalább 

tehessenek úgy, mintha nem tudnának róla.)  
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Ez azt feltételezi, hogy a SRI a megváltozott körülmények 

között a hajdani Szekuritáté régi jól bevált módszereinek legalább 

egy részét nem „hasznosíthatja.” Például nyíltan nem részesíthet 

figyelmeztetésben, nem alkalmazhat pozitív befolyásolást (értsd: 

nem fenyegethet, nem zsarolhat) stb. Legalábbis nem az 1989 

előtt alkalmazott forgatókönyv szerint. Vagyis: a figyelmeztetés-

ben részesítendőt, illetve a pozitív befolyásolásra kiszemeltet nem 

citálhatják be a titkosszolgálat székhelyére, hogy ott egyszerre 

több tiszt vádolja, fenyegesse, zsarolja, igyekezzen megtörni, 

együttműködésre vagy legalább félreállásra, hallgatásra bírni. 

Ilyesmi a jelenleg érvényben lévő törvényes rendelkezések miatt 

lehetetlennek tűnik. Mégis mi az, ami a hajdani Szekuritáté mód-

szereiből – persze nem nyíltan, hanem ellenkezőleg, úgy mintha a 

titkosszolgálat(ok)nak semmi köze nem lenne a dologhoz – ma is 

alkalmazható? Nos, a célszemélyek kompromittálása, illetve a 

környezetükben élőktől való elszigetelése. Amint láttuk, a Szeku-

ritáté ezt annak idején általában nagyon egyszerűen oldotta meg: 

olyan álhíreket terjesztettek az illetőről, amelyekkel tekintélyét 

csorbíthatták, lerombolhatták, lejárathatták, minél negatívabb 

színben tüntethették fel a körülötte élők szemében, nevetség tár-

gyává tehették stb. Meg lehet ugyanezt tenni jelenleg is?  

Igen, sőt kényelmesebben és hatékonyabban, mint annak 

idején. Igaz, az üzletek bejáratánál manapság nem gyűlnek hosz-

szú sorokba a vásárlók, mint 1989 előtt, így a hasonló helyek nem 

alkalmasak a célszemélyek befeketítése, lejáratása céljából kita-

lált rágalmak „elhintésére”. Annál alkalmasabb viszont az ilyes-

mire valami, amit a „kékszemű fiúk” annak idején még nem vet-

hettek be: a világháló! Romániában „internetes újság” megjelen-

tetése ürügyén akár bizonyos (többnyire kisebbségekhez tartozó) 

személyek rágalmazására, mocskolására, médialincselésre szako-

sodott „felületeket” is lehet működtetni. Amelyeknek köszönhe-

tően, akik 1989 előtt titkos dossziékban tárolt feljelentéseket írtak 

(valamint ezek újabb kori eszmetársai) immár a nagy nyilvános-

ság elé kerülő, nemcsak néhány szekus, hanem bárki számára 

hozzáférhető „beszámolókat” fogalmazhatnak. A mindenkori 
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besúgó „beszámolójának” a hatékonyságát pedig még növelheti is 

az, ha sokan olvashatják, nem csupán néhány szekus, mint az-

előtt.  

 

* 
A színháztörténészek szerint a múltban megesett, hogy a színi-

előadások úgynevezett tapsoncok hangos tetszésnyilvánítása kö-

zepette fejeződtek be. Tapsoncoknak az abból a célból felfogadott 

és megfizetett embereket nevezték, akik az előadások végén (il-

letve helyenként közben is) fergetegesen megtapsolták a látotta-

kat, hallottakat. Ezáltal akkor is azt a látszatot keltve, hogy az 

előadás sikert aratott, ha valójában nem tetszett a közönségnek. A 

színháztörténelemben ugyanakkor ennek az ellenkezője, tehát az 

is megesett, hogy az előadások felfogadott és megfizetett lehur-

rogók füttykoncertjével, illetve sértő bekiabálásaival értek véget. 

A hasonló akciók eredményeként a köztudatba akkor is az került 

be, hogy az előadás nem tetszett a közönségnek, megbukott, ha a 

lehurrogók közreműködése nélkül a produkció sikert aratott volna. 

Nemcsak régebben és nemcsak a színházak háza táján 

akadtak/akadnak olyanok, akik hasonló módszerekkel igyekez-

tek/igyekeznek befolyásolni/meghamisítani másoknak a valóság-

ról alkotott képét.  

Ráadásul immár olyan internetes újságok is megjelennek, 

amelyek egy sajátságos trükk alkalmazásával még tovább növelik 

a világhálón való mocskolódás hatékonyságát. A dolog lényege: 

(vissza)élnek a lehetőséggel, hogy az interneten közzétett cikkek-

hez ugyanott légből kapott vádakat, súlyos rágalmakat tartalmazó 

kommentek/kommentárok fűzhetők. Mégpedig névtelenül, min-

den kockázat kizárásával.  

Íme, hogyan működik ez a gyakorlatban.  

A valamely politikai párthoz, nacionalista szervezethez 

közel álló internetes újság cikkírója, nevezzük Gyűlöletkeltőnek, 

éberen figyeli az ellenpártot, és azonnal akcióba lép, ha olyasmit 

vesz észre, ami ürügyet kínál a támadásra. Gyűlöletkeltő szeme 

előtt egyetlen cél lebeg: ártani akar. Mindegy, hogy (látszólag) 
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megalapozottan vagy valós ok nélkül. Ennek ellenére az interne-

tes újságban általa aláírt cikk megfogalmazásakor még visszafog-

ja magát. A nevének vállalásával közölt anyag révén is igyekszik 

ugyan minél jobban eláztatni áldozatát, azonban ekkor még civi-

lizáltabb, szalonképesebb stílust használ. Az igazán nagy, övön 

aluli ütéseket a cikk megjelenése utánra tartogatja. Ekkor külön-

böző álneveken kommentárokat fűz a saját irományához, de egé-

szen más hangnemben. Névtelenül immár csöppet sem fékezi 

magát, a sportszerűség, a jólneveltség látszatának teljes mellőzé-

sével gátlástalanul mocskol, rágalmaz.  

Ha hajdanában a színházakban tapsoncokat, illetve felbé-

relt lehurrogókat alkalmaztak, hát Gyűlöletkeltő, a mi színjáté-

kunk főrendezője sem bíz semmit a véletlenre. Nemcsak ő maga 

szól hozzá névtelenül a saját irományához, hanem előre beszer-

vezett kommentelőkről is gondoskodik. Utóbbiak (párt)feladata: a 

célba vett személyt még jobban eláztató hozzászólásokat fűzni 

Gyűlöletkeltő cikkéhez. A végeredmény: karaktergyilkosság…  

2014. július elején Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke be-

jelentette: közvitára bocsátják a Székelyföld területi autonómiájá-

ra vonatkozó RMDSZ-es törvénytervezetet – amelyet aztán az 

RMDSZ a parlament elé terjeszt. 2014. július havának a végén 

George Maior, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) akkori igazga-

tója egyebek között a következőket nyilatkozta az Adevărul napi-

lapnak: „Mi hírszerzési struktúraként azon kell legyünk, hogy 

(…) a területi autonómia ne valósuljon meg Románia területén.” 

Ezzel a SRI legfőbb vezetője beismerte: a román titkosszolgálat 

feladatának tekinti a területi autonómia létrejöttének megakadá-

lyozását. Ez a fejlemény botrányt kavart. Miért? Lássunk néhány 

reakciót. 

Verestóy Attila, Románia Szenátusa titkosszolgálatokat 

felügyelő bizottságának a tagja: „Demokráciában a titkosszolgá-

latok nem szólhatnak bele a politikai döntésekbe, sőt nem is vé-

leményezhetik azokat. A politikai programok megvalósítása a 

parlament, a kormány, az önkormányzatok, a politikai pártok 
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hatáskörébe tartozik”. A titkosszolgálatok a területi autonómiát 

sem segíteni, sem megakadályozni nem tudják. 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke: „Bármely 

demokratikus ország közigazgatási rendje olyan politikai döntés 

eredménye, amely a törvényhozó hatalom kizárólagos hatásköré-

be tartozik. A Román Hírszerző Szolgálat igazgatójának ez a 

megnyilvánulása megsértette ezt az elvet, és arra utal, hogy az 

általa vezetett intézmény politikai rendőrségként működik. Ez 

mélyen antidemokratikus, alkotmányellenes, és megerősíti azt az 

elterjedt véleményt, hogy a Román Hírszerző Szolgálat nemcsak 

jogutóda a Szekuritáténak, de szellemének őrzője és módszerei-

nek folytatója is.”  

Mensura Transilvanica politikaelemző csoport: „George 

Maior nyilatkozata így értelmezhető: Bukarest nemzetbiztonsági 

kockázatként tekint a magyar kisebbségi jogkövetelésekre. Ismét 

beigazolódik, hogy Bukarest továbbra is attól tart: az önrendelke-

zés, mindenekelőtt a területi autonómia biztosítása révén veszély-

be kerülne az ország területi épsége, az autonómiát ugyanis a 

szeparatista törekvésekkel azonosítják. Holott az ország biztonsá-

gát, Románia érdekeit éppen az veszélyezteti, ha a magyarok jog-

követeléseit ilyen hangnemben söprik le az asztalról, ez ugyanis 

semmiképpen sem abba az irányba hat, hogy körülményeikkel 

elégedetten, nyugodtan éljenek, és vegyenek részt az ország 

ügyeinek irányításában, a gazdaság gyarapításában. Sőt azt az 

érzést növelheti, hogy a román állam a puszta létüket is fenyege-

tésként értékeli, mivel továbbra sem tud megszabadulni attól a 

rögeszmétől, hogy amíg jelentős számú magyar közösség él az 

országban, addig mindig fennáll a veszélye Erdély elvesztésének. 

Ezért tesz Bukarest keresztbe minden, a kisebbségi jogok bővíté-

sét, illetve nemzetközi szabályozását, számon kérhetőségét célzó 

kezdeményezésnek, és ezért próbálja olyan színben feltüntetni az 

önrendelkezést, mintha az ördögtől való volna. (…) Maior kije-

lentései súlyosak, azt jelzik ugyanis, hogy Románia belső ellen-

ségként, vagy legjobb esetben potenciális belső ellenségként te-

kint több mint 1,2 millió polgárára.”  
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Summa summarum: a SRI túllépte hatáskörét, törvényt 

sértett. Íme kettő a rengeteg ezzel kapcsolatban felmerülő nyugta-

lanító kérdés közül.  

1. A nemzetközi közjog szerint az autonómia biztosítása 

nem kötelező ugyan, de ajánlott. Ehhez képest Romániában a 

politikusok és az újságok az autonómiára való törekvést főbenjá-

ró, a gyilkosságnál is súlyosabb bűnnek igyekeznek beállítani. A 

Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó RMDSZ-es tör-

vénytervezetet az Európai Unió más országaiban már működő 

autonómia-modellek alapján dolgozták ki, ezért ezt a tervezetet 

az EU-tag Romániában nyíltan betiltani nem lehet. Gyakorlatba 

ültetését azonban mindenképpen meg akarják akadályozni. Buka-

rest megoldása? A demokrácia látszatának a megőrzésével, vagy-

is úgy lépnek fel a területi autonómia létrehozása ellen, hogy 

Brüsszel (külföld) felé ne lógjon ki a lóláb. (Vagy legalább 

Brüsszelben tehessenek úgy, mintha nem látnák, mi folyik.) Eh-

hez van szükség a sajátos módszereket alkalmazó titkosszolgála-

tok közreműködésére.  

2. Ha a SRI annak ellenére is fellép a területi autonómia 

ellen, hogy a demokrácia „játékszabályai” szerint ez nem megen-

gedett (törvénytelen), akkor vajon még mi minden ellen lép fel 

önkényesen, vagyis úgy, hogy szintén figyelmen kívül hagyja a 

demokrácia „játékszabályait” (értsd: a vonatkozó törvényeket), és 

milyen módszerek alkalmazásával teszi ezt? Vagy ugyanez más-

képpen: ha a SRI egy esetben törvénytelenséget követ el, akkor 

nyilván más esetekben is megteszi ugyanezt, és aligha válogat a 

módszerekben…  

2015-ben a román belügyminisztérium a tárca honlapján 

közzétette 2015–2020-ra vonatkozó országos közrendvédelmi és 

közbiztonsági stratégiája tervezetét. Ez a dokumentum a polgárok 

biztonságát fenyegető veszélyek között első helyen említi „a 

rasszizmust, idegengyűlöletet, szélsőségességet és az intolerancia 

minden más formáját, amely etnikai autonómia elérését célozza 

egyes térségek vagy régiók számára”. Más szóval a tervezetben a 

székely autonómiatörekvést az állampolgárok jólétét és biztonsá-
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gát fenyegető jelenségként („Románia számára veszélyforrás-

ként”) tüntették fel. (Emlékeztetőül: Ceauşescu Tiszta Románia 

programja a magyart a „Románia számára veszélyforrást” jelentő 

öt nemzetiség egyikeként nevesítette.)  

Az ellen, hogy a román belügyminisztérium 2015-ben a 

közbiztonsági veszélyforrások közé sorolta az etnikai autonómia 

követelését, annak idején sokan tiltakoztak.   

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke kijelentette: „A sza-

badsághoz való jog megsértésének tekinthető, hogy közveszé-

lyesnek minősítik egy közösség azon célkitűzéseit, melyek eléré-

séért békés módon, parlamenti eszközökkel küzd”. Kijelentette: 

kockázatosnak, veszélyesnek tartja, hogy a belügyi dokumentum 

ugyanabban a mondatban említi az autonómiát, a közösségi jogo-

kat és a közbiztonságot. „Ily módon lassan leépíthető a demokra-

tikus berendezkedés, visszaszoríthatóak a szabadságjogok” – vé-

lekedett Kelemen Hunor. 

Ez ügyben még Spanyolországból is érkezett bírálat. Marc 

Gafarot i Monjó katalán politikus a román belügyi tárca terveze-

tét – mely biztonsági kockázatként kezeli az autonómia követelé-

sét – a következőképpen kommentálta: „Ilyen helyzet Spanyolor-

szágban csakis egy antidemokratikus kormányzat alatt – például 

Franco tábornok autoriter diktatúrája idején – következhetett vol-

na be.” Hozzátette: a függetlenségéért harcoló Katalóniában is 

sok a panasz a spanyol állam Katalóniával kapcsolatos magatartá-

sára, de ez messze eltér attól, amit a székelyföldiek megtapasztal-

hattak. 

A tiltakozások hatására az inkriminált passzust végül for-

mailag törölték ugyan a belügyiek programtervezetéből, amúgy 

nem hivatalosan azonban mégis alkalmazzák. Néhány példa: 

1) Ürügyül használva, hogy a Nyugat-Európában elszapo-

rodott terrorcselekmények nyomán az Unió szigorúbb fellépést 

hirdetett a terroristák ellen, felelevenítették a hajdani koncepciós 

perek indításával kapcsolatos gyakorlatot, ártatlan embereket 

terroristákként tüntetnek fel, illetve börtönöznek be politikai 

okokból.  
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2.) Következmények nélkül maradt, hogy Mihai Tudose 

az ország miniszterelnökeként zászlóhasználatért „áttételesen” 

akasztással fenyegette meg a székelyeket/erdélyi magyarokat.  

3.) Erdélyben magyar egyházaktól, világi tulajdonosoktól 

jogtalanul elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatását akadályoz-

zák, valamint már visszaszolgáltatott ingatlanokat államosítanak 

újra, illetve juttatnak a román ortodox egyháznak.  

4.) Mondvacsinált ürügyekkel romániai magyar kisebbsé-

gi vezetőket, közszereplőket igyekeznek megfélemlíteni, helyez-

nek vád alá, fenyegetnek, rágalmaznak, zaklatnak.  

5.) Jogvédőnek álcázott, valójában a magyar kisebbség el-

leni uszítás, gyűlöletkeltés, illetve a magyar kisebbség jogfosztá-

sa céljából létrehozott „civil” szervezetek tevékenységét tolerál-

ják–ösztönzik–finanszírozzák.  

6.) Bírságokat szabnak ki az anyanyelv, illetve nemzeti 

jelképek, szimbólumok használatáért.  

7.) Közvetve bátorítják, hazafias megnyilvánulásként állít-

ják be a magyarok szidását.  

8.) A történelemhamisítás legváltozatosabb formáit vonul-

tatják fel. A múltban történt események átírása–átértelmezése 

mellett olyan módszereket vetnek be, mint a hamis akadémiai 

állásfoglalás, holt lelkek eltulajdonítása temetőfoglalással, 1918 

előtt Erdélyben készült fotók retusálása stb.  

9.) Külföldi történészek által magyarellenes népirtásban, 

tömeggyilkosságban vétkesnek tekintett román személyeket nem-

zeti hőssé nyilvánítanak. Közben folyik az 1989-es román forra-

dalom „átköltése”. Tőkés Lászlót, akit az események idején a 

román sajtó is a forradalom lángját fellobbantó szikraként emle-

getett, két-három évtized alatt „kicenzúrázták” a forradalom poli-

tikusok által terjesztett, „hivatalos” változatából. A magyar ki-

sebbséget ért méltánytalanságok következetes szóvá tételéért attól 

a kitüntetéstől is megfosztották, amelyet a román forradalom al-

kalmával szerzett érdemeiért kapott.  
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10.) Különböző alkalmakkor székelyföldi városokban más 

településekről odairányított, magyarellenes jelszavakat üvöltő 

szélsőségeseket vonultatnak fel.  

11.) Uszító, magyarellenes hangulatot keltő tévéadásokat 

tartanak fenn a Diszkrimináció-ellenes Tanács által kiszabott bír-

ságok kifizetése árán is.  

 

Esélyegyenlőtlenség 

 

Mindeközben a társadalomban való érvényesülés terén fo-

lyamatosan sérül a román és magyar állampolgárok közötti esély-

egyenlőség. Amint korábban jeleztem, Románia magyarok által is 

lakott településein, övezeteiben a Ceauşescu-korszakban, amikor 

a vezetőket a fontosabb funkciókba kinevezték, és nem választot-

ták, a román főnökök – magyar beosztottak „képlet” szerint zaj-

lott az élet. Ez 1989 után annyiban változott, hogy a szenátorokat, 

parlamenti képviselőket, megyei tanácsok elnökeit, a megyei ta-

nácsosokat, valamint a polgármestereket és a helyi tanácsosokat 

nem kinevezik, hanem választják. Ilyen tisztségeket tehát a rend-

szerváltás óta magyarok is betölthetnek.  

De mi a helyzet a további vezetői tisztségekkel? Románi-

ában a kormányt alakító pártok nemcsak a kormánytisztségeket, a 

minisztériumok bársonyszékeit osztják el egymás közt, hanem a 

megyék szintjén működő, úgynevezett „dekoncentrált” intézmé-

nyek vezetői tisztségeit is. Kivéve négy katonai jellegű intézmény 

– rendőrség, csendőrség, katonaság, készenléti felügyelőség – 

vezetőit, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezek élére magyar 

ember eleve nem kerülhet. (A Román Hírszerző Szolgálat területi 

kirendeltségeinek az élére nyilván még úgysem.) Fennmaradt 

mintegy 50 megyei szintű vezető intézmény: egészségügyi igaz-

gatóság, mezőgazdasági igazgatóság, tanfelügyelőség, művelődé-

si igazgatóság, pénzügyőrség, távközlési igazgatóság, vasúti 
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igazgatóság, munkaügyi felügyelőség, nyugdíjosztály stb. Ezek 

esetében az igazgatói és aligazgatói bársonyszékek elosztása álta-

lában a következőképpen történik. A választások után kormányt 

alakító pártok menesztik az ellenzékbe szorult pártok által koráb-

ban (szintén politikai alapon) funkcióba juttatott igazgatókat, al-

igazgatókat, akik helyébe saját pártkatonáik kerülnek. Amennyi-

ben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem tagja a kor-

mánykoalíciónak, egyszerű a helyzet: a megyei szintű vezető 

intézmények élére legfeljebb csak kivételes esetben kerülhet ma-

gyar ember. Ha az RMDSZ tagja a kormánykoalíciónak, a „de-

koncentrált” intézmények igazgatói és aligazgatói bársonyszékei-

ből alku eredményeként rendszerint annak arányában részesülhet, 

ahány százalékban élnek az adott megyében magyarok.    

Hogy is van ez? Demokráciáról ott beszélhetünk, ahol a 

nemzeti kisebbségek érdekvédelmi szervezeteinek a képviselői is 

részt kapnak a hatalomban, mégpedig az illető kisebbség szám-

arányának megfelelően. Ezzel szemben mi következik az eddigi-

ekből? Hogy Romániában a megyék szintjén jelenleg magyar 

emberek csak akkor kerülhetnek vezető pozícióba a magyarság 

számarányának megfelelően, ha az RMDSZ – a romániai ma-

gyarság ebben az összefüggésben egyetlen jelenleg számításba 

jöhető érdekvédelmi szervezete – bekerül a kormányba. A ma-

gyar esélyegyenlőség tulajdonképpen így is csorbul, hiszen a ka-

tonai jellegű intézmények vezetőiről ilyen esetekben is „odafent” 

döntenek. Amennyiben az RMDSZ ellenzékbe szorul – ami pedig 

a többpártrendszer játékszabályainak megfelelően bármely politi-

kai alakulattal megeshet – a magyar kisebbség eleve nem kaphat 

számarányának megfelelő részt a hatalomból, hiszen képviselői – 

a választások eredményeként esetlegesen funkcióba került me-

gyei tanácselnököket és polgármestereket leszámítva – automati-

kusan kiszorulnak a vezető tisztségekből. Mégpedig akkor is, ha 

egy adott megyében, illetve övezetben a magyar lakosság nem 

kisebbségben, hanem többségben él. (Mint például a székely me-

gyékben, vagy Nagykároly környékén.)  
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Román részről erre azt mondhatják (mondják is), hogy a 

román pártok képviselői a választási eredmények, illetve a politi-

kai alkuk függvényében szintén kieshetnek a hatalomból, tehát 

Romániában csorbítatlanul érvényesül a pártok közötti esély-

egyenlőség európai uniós elve. Ez az állítás azonban csak a pár-

tokra igaz, a nemzeti kisebbségek számarányos képviselete vo-

natkozásában már nem beszélhetünk esélyegyenlőségről. Hiszen 

annak, ha egyik vagy másik román párt ellenzékbe szorul, csak az 

illető párt, és nem általában a románság érdekei látják kárát. A 

kiszorult helyett kormányra kerülő párt képviselői más politikai 

alakulat „katonái” ugyan, de – szintén románok. Míg, ha az 

RMDSZ szorul ellenzékbe, általában a magyar kisebbség marad 

hatékony érdekvédelem nélkül. Summa summarum: akárhogy is 

alakul a helyzet, a románság képviselői nem maradhatnak ki a 

hatalomból, ezzel szemben a magyar kisebbség könnyen szám-

arányának megfelelő képviselet, illetve a saját sorsának alakításá-

ba való beleszólási lehetőség nélkül maradhat.  

Székelyföldi ismerőseimtől hallottam: az erőszakszerveze-

teket (rendőrség, hadsereg stb.) is beleértve Hargita és Kovászna 

megye fontosabb intézményeiben még a legsötétebb Ceauşescu-

korszak idején sem volt olyan szembeötlő román többség, mint a 

rendszerváltás után. Ami nem csupán a szóban forgó intézmé-

nyek vezetőire érvényes, hanem ezek alacsonyabb funkciókat 

betöltő beosztottaira is. Ráadásul ennek a helyzetnek a kialakulá-

sa a két magyar többségű megyében már a Romániának az Euró-

pai Unióba történt felvételét (2007. január 1.) követő időszakban 

elkezdődött (folytatódott?). Hogyan lehetséges ilyesmi? 

A Ceauşescu-rendszer idején, és az 1989. decemberi rend-

szerváltást követő években is jó ideig Romániában nemcsak sza-

bad volt, de egyenesen hazafias tettnek számított a nemzeti ki-

sebbségek kollektív megbélyegzése, szapulása. Egyes politikusok 

amolyan hivatásos, foglalkozásszerű magyar-szidókként működ-

tek, amiből anélkül is nagyon jól megéltek, hogy bármi egyébbel 

pénzt kellett volna keresniük. Ebben a folyamatban kisebb, átme-

neti zökkenő, törés következett be akkor, amikor Romániát az 
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Európai Unió tagországai közé jelölték. Az uniós tagságot ugyan-

is nem adták ingyen, befogadása érdekében Romániának előbb 

követelményeket teljesítenie, feltételeknek megfelelnie, „európai-

asodnia” kellett. A taggá válás feltételei között arra vonatkozó 

előírások is szerepeltek, hogy a továbbiakban az ország hogyan (a 

korábban megszokottól mennyivel humánusabban) bánjon a terü-

letén élő kisebbségekkel. Romániában a mindenkori hatalom Tri-

anon óta mondhatni egyfolytában az úgynevezett „homogén 

nemzetállam” megteremtésén fáradozott és fáradozik, így ez a 

feltétel nagyon nem ízlett Bukarestnek. Azonban az uniós tagság-

gal együtt járó előnyökhöz való hozzájutás érdekében (no meg 

abban bízva, hogy a törvényeket sokféleképpen lehet értelmezni) 

a tagfelvételt megelőző időszakban a bukaresti hatalom mégis 

visszafogta a saját kisebbségi állampolgárai elleni hangulatkel-

tést, uszítást, illetve minden, a kisebbségi jogok garantálására 

vonatkozó követelmény teljesítését megígérte, vállalta. A cél, az 

EU-tagság elérése után viszont a román politikusok hamar felis-

merték, hogy az unió a belépés feltételéül szabta ugyan a kérdé-

ses kisebbségi jogok biztosítását, azonban – talán mert az ilyesmit 

magától értetődőnek tartja – a vállalt kötelezettségek betartását 

utólag már nem ellenőrzi. Mi több, a már taggá lett országok ese-

tében a kisebbségekkel való bánásmódot egyenesen az érintett 

kormányok belügyének tekinti. A következmény az lett, hogy 

Romániában ismét állampolitikai szintre emelték a kisebbségek 

(elsősorban persze a magyarok) pocskondiázását, jogfosztását, 

háttérbe szorítását. Igaz, legalább eleinte egy apró módosítással.  

Az unióban egy nép, kisebbség kollektív stigmatizálását 

elfogadhatatlannak tartják. Emiatt az EU-ba való belépés előtt és 

után nacionalistáék óvatosságból lemondtak a kollektív megbé-

lyegzésről. Azonban természetesen nem a megváltozás-

megjavulás útjára léptek. Ehelyett pontosan azt tették, amit ha-

sonló alkalmakkor mindig: módot kerestek (és találtak) az új „já-

tékszabály” kijátszására. Vagyis arra, hogy továbbra is szapulhas-

sák a magyarokat – de immár „EU-konform” módon. A követke-

zőképpen okoskodtak: ha a magyarok kollektív megbélyegzésé-
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ről, nagy általánosságban történő stigmatizálásáról (pillanatnyi-

lag?) le kell mondani, hát majd a magyar közösség vezetőit, cél-

szerűen kiválasztott, reprezentatív, ismert, befolyással bíró tagjait 

veszik célba. Úgy állítva be a dolgot, mintha elvetemültségükben 

ezek gördítenének akadályt a békés román-magyar együttélés elé. 

Például azzal, hogy valamilyen rejtélyes, csak általuk ismert ok-

ból, minduntalan túlzott kisebbségi igényekkel rukkolnak elő. A 

hamis erkölcsi mondanivalójú tanítómese folytatása: az egyszerű 

romániai magyar emberek nagyon jól érzik magukat például au-

tonómia nélkül. Természetesnek tartják, hogy a román nemzetál-

lamban az olyan településeken is a román legyen az egyedüli hi-

vatalos nyelv, ahol kizárólag magyar anyanyelvűek laknak stb. A 

dolog lényege: nacionalistáék úgy tesznek, mintha a magyar ve-

zetőket csupán a magyar tömegek iránti határtalan nagy jóakara-

tuk megnyilvánulásaként támadnák. Mintha ők a jó átlagmagya-

rok szószólói lennének emezek saját rossz (felelőtlen, szélsősé-

ges, mindenféle helytelen dolgokra buzdító) vezetőivel szemben. 

Így került a háttérhatalom célkeresztjébe és vált médialincselés, 

karaktergyilkosság áldozatává Tőkés Lászlón kívül immár Markó 

Bélával és Kelemen Hunorral kezdve az RMDSZ sok magas ran-

gú tisztségviselője is.  

Tőkés László esete persze nem csupán ide illik, amennyi-

ben őt nem csak alkalmanként, bizonyos kijelentéseiért pocskon-

diázzák, hanem évtizedek óta gyakorlatilag állandó jelleggel.  

1989 decembere előtt a Román Televízió az adásidő nagy 

részében a Román Kommunista Pártot és annak főtitkárát dicsőítő 

műsorokat sugárzott. A határ menti Nagykárolyban, ahol látni-

hallani lehetett a Magyar Televízió műsorát is, szinte csak az 

utóbbit néztük. Életem eddigi egyik meghatározó (ha nem egye-

nesen a legnagyobb) élményében 1989-ben volt részem, amikor 

Ceauşescu még teljhatalmú diktátorként regnált. A Magyar Tele-

vízió Chrudinák Alajos vezette Panoráma című műsorát nézve 

szem- és fültanúja lehettem a nagy történelmi tettnek, amikor egy 

fiatal református tiszteletes ledöntötte a „hallgatás falát”. Akinek 

nincsenek személyes tapasztalatai az 1989 decembere előtti ro-
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mániai valóságról, nem értheti meg, nem érezheti át mit jelentett 

akkoriban az, hogy valaki Romániában élő emberfia a nagy nyil-

vánosság előtt őszintén el merte mondani a véleményét Nicolae 

Ceauşescu rendszeréről. Nem szokásom kimutatni az érzelmei-

met, de megvallom, a számomra addig ismeretlen fiatal reformá-

tus lelkész szavait egész testemben lúdbőrözve, örömkönnyeket 

hullatva hallgattam végig. Tőkés Lászlót elsősorban nem az 

emelte a halhatatlanok közé, amit mondott. Hiszen ugyanazt még 

nagyon sokan szerettük volna elmondani. Csakhogy a nyilvános-

ság előtt mi, gyávák (mert azok voltunk, és ezt ki kell mondani!) 

a várható megtorlástól való félelmünkben nem mertük vállalni a 

kockázatot. Tőkés László vállalta. Ráadásul nem-románként. Mi-

közben az államalkotó nemzethez tartozók jobbnak látták hall-

gatni, pedig ők inkább remélhettek elnézést, könyörületet egy 

olyan nacionalizmussal nagymértékben megfertőzött országban, 

amely nem-román lakóit másodrendű állampolgárokként kezelte, 

elnyomta, kiárusította, (el)üldözte.   

Számomra a rendszerváltás nem a december 16-i esemé-

nyekkel, hanem ezzel a Magyar Televízió által sugárzott Tőkés-

interjúval kezdődött. Ennek hatására hittem el, hogy Ceauşescu és 

rendszere megdönthető. Amivel szerte a Partiumban sokan mások 

is így lehettek, köztük azok a temesvári magyarok és nem magya-

rok, akiknek a Tőkés László melletti kiállásával vette kezdetét az 

1989 decemberi Romániai Forradalom. Egy olyan szolidaritás-

vállalással, kiállással, amelyet Tőkés László megingathatatlan 

hite, eltökéltsége, rendíthetetlen bátorsága, személyiségének erő-

teljes kisugárzása, példamutatása váltott ki a helyiekből.     

Közvetlenül a Ceauşescu rendszerének véget vető 1989. 

decemberi események után a temesvári református lelkész alakját 

az egész világon csodálat és tisztelet övezte. Románia népe (az 

államalkotó nemzet tagjait is beleértve) a legnagyobb hősöknek 

kijáró áhítattal beszélt a diktatúra megdöntésében játszott szere-

péről. Akkoriban az országban mindenki tudta róla, hogy az ő 

bátor kiállása volt „az a szikra, amelytől a román forradalom 

lángra kapott”. Azonban nem sokáig maradt így. Romániában 
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hamar heves rágalomhadjárat indult ellene. Nemcsak a letűnt 

rendszer hívei igyekeztek befeketíteni. A Bukarestben hatalomra 

került nacionalista politikusoknak már az sem tetszett, hogy a 

román forradalom kitörése magyar személyhez köthető. Ráadásul 

Tőkés László a magyar kisebbség jogaiért való, kompromisszu-

mokra nem hajló, keményen szókimondó kiállása miatt is egyre 

kényelmetlenebbé vált. A helyzet megoldását személyének 

kompromittálásában, lejáratásában látták. A Ceauşescu rendszer-

ben ilyen feladatokra is kiképzett és a rendszerváltásnak mondott 

események után újrahasznosított szakik bevonásával indított ak-

ció keretében szinte mindent ráfogtak, amivel egy embert be lehet 

feketíteni. A rendszerellenességét már 1989 előtt is nyíltan felválla-

ló, ezért a Szekuritáté által gyakran sanyargatott férfit abszurd mó-

don még a Szekuritátéval való együttműködéssel is megvádolták.  

Apropó besúgással való rágalmazás.  

Herta Müller bánsági német írónő a rendszerváltás előtt 

fordítóként dolgozott egy gyárban. Ellenzéki magatartása miatt 

üldözni kezdte a Szekuritáté. Nem volt hajlandó besúgónak állni, 

ezért 1987-ben el kellett menekülnie Romániából. Német állam-

polgárként 2009-ben irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki. Kevéssel 

az utóbbi dátum után Romániába látogatott, a következő részlet 

egy ekkor vele készített interjúból való: 

  „– Mikor volt a legnehezebb? 

– A legnehezebb akkor volt, amikor elhíresztelték rólam, 

hogy a szekunak dolgozom. Kiraktak az irodából, és a lépcsőkön 

ülve fordítottam, szótárral a kezemben. Nem volt hová mennem, s 

a barátnőmnek nem volt szabad megosztania velem az irodáját. 

Miközben a lépcsőkön ülve dolgoztam, a kolléganőm odajött, és 

elmondta, hogy a tervező laboratóriumból (ahol vagy tíz ember 

dolgozott) szerzett értesülést arról, hogy a szekunak dolgozom. 

Hiába tudta, mit műveltek velem, nem voltam képes meggyőzni. 

És hát nem mehettem oda több száz emberhez kimagyarázni ma-

gam. Ki tudja, hány besúgó dolgozott azon, hogy ezt elhíresztelje 

rólam. Akkor úgy éreztem, megbolondulok. Nem akartam elhin-

ni, egyre csak azt kérdeztem magamtól: ’Hol élek?’ Ez volt a 
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legnehezebb pillanat.” (Marius Cosmeanu: Herta Müller, primul 

interviu de după Nobel: „În România, orice om care gândeşte 

altfel e perceput ca duşman”. Corso, 2010. 07. 30.) 

Tehát íme, hogyan zsarolták áldozataikat a szekusok: „Ha 

beállsz besúgónak, titokban tartjuk. Ha nem vagy hajlandó vállal-

ni a besúgást, elhíreszteljük rólad, hogy besúgó vagy!” Herta 

Müllert a Ceauşescu-korszakban állították ilyen választás elé, 

Tőkés Lászlót viszont a rendszerváltás után szerették volna lejá-

ratás céljából mesterségesen „besúgósítani” a világ szemében. 

Kérdés: változott a rendszer, változtak a módszerek…?   

Tőkés László végül a besúgás vádja alól hivatalosan tisz-

tázta magát, azonban folyamatosan egyebekkel rágalmazták meg, 

szidták, pocskondiázták. A leghevesebb országos szintű szellemi 

hajtóvadászatot a következő két esetben indították ellene.   

2013-ban a 24. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen azt 

kérte Orbán Viktor magyar miniszterelnöktől, hogy Magyaror-

szág vállaljon „védhatalmi státust” az erdélyiek felett, mint 

Ausztria Dél-Tirol felett.  

2014-ben európai parlamenti képviselőként Strasbourgban 

az EP plenáris ülésén kijelentette: „A román államnacionalizmus 

asszimilációs és betelepítési politikája következtében Erdély és a 

Székelyföld magyarsága saját szülőhazájában már-már a krími 

tatárokéhoz hasonló helyzetbe jutott.” Rámutatott: az erdélyi ki-

sebbségek számaránya kilencven esztendő alatt 45-ről 20 száza-

lék alá sülylyedt. Leszögezte: a romániai magyarság megmaradá-

sának és jövőjének biztosítéka az autonómia.  

A Tőkés László ellen folytatott lejáratási akció eredmé-

nyeképpen a román lakosság nagy része egy idő után már egyfaj-

ta ellenséget, vagy legalább folyton megalapozatlanul, mégis 

szemtelenül hangosan követelőző magyart látott benne. Profi rá-

galmazói rendkívül sikereseknek bizonyultak: miután a román 

tömegek kezdeti szimpátiáját ellenszenvvé faragták át, a magyar-

ság egy részét szintén sikerült elfordítaniuk tőle. Folyamatban 

van a hivatalos román történelem 1989-es forradalomról szóló 

részéből való teljes kicenzúrázása is.  
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Így aztán Tőkés László esete a médialincselésen, karak-

tergyilkosságon kívül arra is eklatáns példát kínál, hogyan igyek-

szik a bukaresti hatalom saját elvárásaihoz igazítani (értsd: meg-

hamisítani) már a kortárs történelmet is.   

Markó Béla miniszterelnök-helyettesre 2006-ban a szé-

kelyföldi autonómiával kapcsolatos nyilatkozatai miatt, no meg 

azért zúdult össztűz, mert bejelentette, az RMDSZ fontos célkitű-

zése, hogy a magyarok által lakott területeken hivatalos nyelvként 

használhassák a magyar nyelvet. A kirobbant magyarellenes tűz-

okádásba valamennyi romániai politikai alakulat képviselői be-

szálltak. Az 1989-es fordulat után a romániai közéletben hosz-

szabb időre állandósult a többségnek a kisebbségektől való nyil-

vános „féltése”, pontosabban a magyarok ennek ürügyén történő 

már-már kultikus szidása. Ez az Európa nyugati országaiban el-

képzelhetetlen, Romániában viszont az állami politika rangjára 

emelt összenemzeti verbális gyűlölködés a 2000-es években 

alábbhagyott, sokat veszített korábbi intenzitásából. Akkoriban 

ugyanis a NATO-, illetve az európai uniós tagság elérése érdeké-

ben egyebek között a világ arról való meggyőzését is prioritás-

ként kezelték, hogy Bukarest márpedig toleráns a kisebbségekkel 

szemben. 2006-ban, az unióba való belépés küszöbén Markó Béla 

nyilatkozatai kapcsán miért vették elő mégis a kisebbségellenes 

retorikát? A román politika irányítói pontosan tisztában voltak 

azzal, hogy az unióban semmi kivetnivalót nem találnának abban, 

amit Markó Béla, illetve az RMDSZ kér. Tehát azt akarták elérni, 

hogy az érintettek ne kérjék a szóban forgó jogokat. Hiszen, amit 

nem kérnek, azt teljesíteni sem kell! Miként gondolták kivitelez-

hetőnek, hogy azok, akiket Európa szerint bizonyos jogok megil-

letnének, ne kérjék ezeket a jogokat? Egyfelől legalább a hazai 

közvéleménnyel, ezen belül magukkal a leginkább érintett ki-

sebbségiekkel is megpróbálták elhitetni, hogy az RMDSZ követe-

lései úgymond „túlzóak”, másfelől igyekeztek megfélemlíteni a 

kisebbségi jogokért kiállókat.  

 „Most én vagyok a soros nacionalista, sőt revizionista” – 

mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnökeként Zeteváralján 
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2017-ben. Korábban egy, a kolozsvári Szabadság napilapnak 

adott interjúban arról beszélt, hogy az elmúlt száz évben Románi-

ában folyamatosan voltak olyan tendenciák, amelyek asszimiláci-

ós törekvésként határozhatóak meg. Hozzátette: ilyen örökséggel 

nehezen mondhatnánk azt, hogy van mit ünnepelnünk Románia 

és Erdély egyesülésének az évfordulóján. Románia EU-taggá 

válása után Kelemen kijelentései óriási magyarellenes hisztériát 

váltottak ki, a támadások nagy része a személye ellen irányult. 

Jelezve, hogy a gyűlöletkeltés új szintet lépett, az indulatok szítá-

sába a Román Akadémia is beszállt.  

Visszakanyarodva a korábbi gondolatmenetre: azáltal, 

hogy Románia EU-taggá válása érdekében egy ideig nem egész 

népet, közösséget mocskoltak, hanem magánszemélyeket, a ma-

gyarszidást EU-komaptibilisnek lehetett beállítani. Ugyanakkor 

mégis alkalmas maradt a magyarellenes hangulatkeltésre. Vala-

mint az ország többségi lakosainak abban a hitben tartására, hogy 

Romániában a kisebbségek jogai biztosítottak, csupán néhány 

arcátlanul szélsőséges kisebbségi vezető politikus hangoztat meg-

alapozatlan követeléseket.    

Az is hamar bebizonyosodott, hogy ha az RMDSZ ellen-

zékbe szorul, a nemzeti kisebbségek számarányos képviselete 

vonatkozásában nem beszélhetünk esélyegyenlőségről. Másfél 

évvel Romániának az EU-ba történt befogadása után, 2009. május 

22-én az RMDSZ már a Romániában folyamatban lévő, politikai 

köntösbe bújtatott etnikai tisztogatás, a közintézmények magyar 

vezetőinek tömeges leváltása elleni tüntetést szervezett Csíksze-

redában. Amint ezen Markó Béla a mintegy 18.000 résztvevő 

előtt elmondta: például a 74 százalékos magyar lakosságú Ko-

vászna megye 37 dekoncentrált intézménye közül a vonatkozó 

sürgősségi rendelet érvénybe lépéséig 17-et vezetett magyar 

nemzetiségű személy. A leváltási hullám után azonban ezek kö-

zül csak hatan maradtak továbbra is hivatalban, ami azt jelenti, 

hogy a korábbi 45 százalékos arány 16 százalékra csökkent. (Ar-

ról akkor még nem esett szó, hiszen nem tudhatták előre, hogy a 
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Bukarestből nyakukba ejtőernyőzött főnökök tovább folytatják a 

románosítást új beosztottaik körében.)   

  

Mire jók a magyar vonatkozású hírzárlatok? 

 

Ráadásul utólag több RMDSZ-es politikusnak is feltűnt: a román 

tömegtájékoztatási eszközök, elsősorban az országos elektronikus 

média (a televízió-adókkal az élen) úgy agyonhallgatták a szé-

kelyföldi tüntetést, mintha valaki hírzárlatot rendelt volna el. 

(Ahol pedig kurtán-furcsán mégis említést tettek az eseményről, 

minimalizálták a résztvevők számát.) Az RMDSZ politikusai ezt 

azért is különösnek találták, mert a csíkszeredai tüntetésről hall-

gató adók máskor 50 személy részvételével megtartott bukaresti 

tüntetésekről is hírt közölnek.  

A székelyföldi tüntetést övező hírzárlatot tehát Bukarest-

ben rendelhették el. Hogy miért? Amint már jeleztem, az EU-

csatlakozás miatt akkoriban Romániában a kisebbségek kollektív 

stigmatizálása helyett ezek reprezentatív személyiségeinek, veze-

tőinek a megbélyegzését tartották célravezetőnek. Az így kialakí-

tandó képbe azonban sehogyan sem lehetett volna beleilleszteni 

18.000 magyar részvételével megtartott tüntetéseket. A tájékozat-

lan, de jóhiszemű románokban felmerülhetett volna a kérdés: ha 

nem ugyanazt akarja, amit az elvetemült magyar vezetők, akkor 

vajon az átlagmagyar mégis miért tüntet együtt az elvetemült 

magyar vezetőivel? Ezért volt, illetve hasonló esetekben van to-

vábbra is szükség hírzárlatra.   

A magyarok kollektív megbélyegzéséről a reprezentatív 

magyar személyek megbélyegzésére, sározására való áttérés idő-

szaka nem tartott sokáig. Idő múltával az EU-tagság ellenére is 

módot találtak a kollektív megbélyegzés újrabevetésére. („Ki a 

magyarokkal az országból” stb.) Azóta mindkét módszert – a 

kollektív és az egyéni stitgmatizálást – alkalmazzák.   
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Politikai köntösbe bújtatott etnikai tisztogatás 

  

A közintézmények magyar vezetőinek és alkalmazottainak töme-

ges románosítását időközben két tudományos felmérés is vissza-

igazolta.  

A kormányzattól független alapokon működő Székelyföl-

di Közpolitikai Intézet (SZKI) Etnikai egyenlőtlenségek a Ko-

vászna megyei közszférában címmel készített felmérést, amely-

nek keretében 5.002 Kovászna megyei közalkalmazott adatait 

elemezték. A 2019. július 9-én Sepsiszentgyörgyön, az intézet 

székhelyén ismertetetett végkövetkeztetések szerint a 74-75 szá-

zalékban magyarok által lakott Kovászna megyében a magyarok 

aránya a hadseregben 0%, a rendőrség, a csendőrség és a titkos-

szolgálat kötelékében 10%, a prefektusi hivatalban 15-20%. Ha-

sonló a helyzet a központi államigazgatóságok többi megyei kihe-

lyezett szervei, az úgynevezett dekoncentrált intézmények (tűzol-

tóság, bíróságok, ügyészségek, állami pénzügyi intézmények stb.) 

esetében is. Tehát ezekben a vezető intézményekben, igazgatósá-

gokban számarányukhoz képest a magyarok hatalmas mértékben 

alulreprezentáltak. A helyi önkormányzatokban és oktatási in-

tézményekben dolgozók esetében az etnikai arányok nagyjából a 

lakosság összetételének megfelelően alakulnak. A megyei ön-

kormányzatnak alárendelt intézményekben a magyarok felülrep-

rezentáltak ugyan, de lényegesen kisebb mértékben, mint a de-

koncentrált intézményekben a románok. Ugyanakkor a románok 

akár 15 százalékkal is többet keresnek magyar kollégáiknál, mi-

vel a „pénzesebb” állások nagy többségét ők töltik be.  

A közigazgatási elit vizsgálatának lehetőségei a vagyon-

nyilatkozatok alapján – Marosvásárhely példája című másik fel-

mérés végkövetkeztetéseit Csata Zsombor, az MTA Kisebbség-

kutató Intézetének tudományos munkatársa, a Babeş-Bolyai Tu-
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dományegyetem oktatója ismertette, ugyancsak 2019. nyarán. 

Beszámolója szerint a felmérés idején a 45 százalékban magyarok 

által lakott Marosvásárhelyen a közszférába tartozó intézmények 

vezetőségében a magyarok aránya a 20 százalékot is alig érte el. 

Még kevesebb magyar dolgozott a rendőrség, a csendőrség, a 

hadsereg kötelékében, az igazságügyi intézményekben. Több 

magyar alkalmazott tevékenykedett a helyi önkormányzatoknak 

és a megyei tanácsnak alárendelt szervekben, az oktatási, az 

egészségügyi, a környezetvédelmi minisztérium intézményeiben, 

azonban ezek esetében sem az etnikai összetételt megközelítő 

arányban. (Tehát az itteni helyzet még a Kovászna megyében 

tapasztaltnál is rosszabbnak bizonyult, hiszen Marosvásárhelyen 

a magyarok nemcsak az államigazgatás kihelyezett szerveiben, 

hanem az összes közintézményben alulreprezentáltak.) Ugyanak-

kor a kevés magyar vezetőt az alacsonyabb kereseti lehetőséget 

biztosító ágazatokban (oktatás, kulturális intézmények, szociális 

szolgáltatások stb.) azonosították. Így a román vezetők és köz-

tisztviselők itt is átlagban 15 százalékkal többet keresnek magyar 

kollégáiknál. Ráadásul korábbi kutatások jelzik: az utóbbi 30 

évben a magyarok társadalmi pozíciói folyamatosan romlanak, 

ami jövedelemcsökkenéssel is együtt jár.  

(A székelyföldi magyarok alulreprezentáltak az állami intézmé-

nyekben. Magyar Nemzet, 2019. július 10; Székelyföldi Közpoliti-

kai Intézet: a magyarok alulreprezentáltak a térség állami intéz-

ményeiben, és kevesebbet keresnek. Krónika, 2019. július 10.) 

Kiegészítésképpen a fentiekhez: 2018-ban Árus Zsolt 

gyergyószentmiklósi jogvédő közzétette a belügyminisztérium 

2004/132-es (titkos) rendeletét, amelynek értelmében a Hargita és 

Kovászna megyében szolgálatot teljesítő rendőröket 15 százalé-

kos fizetéspótlék illeti meg. A rendelet indoklása kapcsán, misze-

rint erre azért lenne szükség, mert a székelyföldi megyékben ne-

hezebb csendőröket és rendőröket toborozni, Árus Zsolt a követ-

kező kérdést tette fel: ha ez igaz, a Duna-deltában szolgálatot 

teljesítő rendőrök miért nem kapnak fizetési pótlékot? Árus 

ugyanakkor leszögezte: az ország összes többi megyéjében dol-
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gozó rendőrök diszkriminációjáról is szó van, hiszen ők minden 

elfogadható ok nélkül kapnak alacsonyabb bért. Amikor a szak-

tárcától hivatalos úton tájékoztatást kért arról, hogy a 2004/132-

es rendelet érvényben van-e még, Árus azt a választ kapta, hogy 

nincs, de egy újabb keletű jogszabály értelmében bizonyos felté-

telek között egyes rendőrök plusz jövedelemhez juthatnak. Azon-

ban az ezt lehetővé tevő S/7/2018-as miniszteri rendelet szövege 

titkos. Árus megjegyzése: a közbeszéd szerint a székelyföldi 

rendőrök immár nem 15, hanem 20 százalék fizetéspótlékot kap-

nak… 

A 2011-es népszámlálás alkalmával Hargita megyében a 

lakosság 85 százaléka, míg a Kovászna megyében élők 74 száza-

léka vallotta magát magyarnak, a régió román lakosainak pedig 

jelentős hányadát éppen a Székelyföldre települt belügyminiszté-

riumi alkalmazottak és családtagjaik teszik ki. Ugyanakkor Árus 

szerint a Székelyföld vonzó célpontnak számít az ország minden 

részéből odaköltöző rendőrök számára, és 1989 óta az itteni rend-

őrség állománya nagymértékben megnőtt.  

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester 2016-ban 

sajtótájékoztatón olyan, a Digi 24 televízió által közvetített kam-

pányműsor-részletet mutatott be felvételről, amelyben Horia 

Grama, Kovászna megyei PSD-elnök és képviselőjelölt a követ-

kezőket mondta. Kovászna megyében hatalmas hiány mutatkozik 

romántanárból. A csendőrök meg a rendőrök Hargita és Kovász-

na megyében 25 százalékos bérpótlékot kapnak. Jó lenne, ha az 

állam hasonló juttatással ösztönözné a két megyébe szegődő pe-

dagógusokat is. Antal Árpád emlékeztetett: előző évben a sajtó 

nyilvánosságra hozta milyen fizetést kapnak Románia megyei 

rendőrparancsnokai, és kiderült, hogy a Hargita megyei rendőrfő-

kapitány viheti haza a legtöbbet. „Sokan számon kérik rajtunk, 

hogy miért nem találunk román embereket, akik velünk együtt 

támogatnák Székelyföld autonómiájának ügyét, ám ez a pótlék 

magyarázatot jelent erre” – mutatott rá a polgármester. Aki hoz-

zátette: nehéz meggyőzni a románokat arról, hogy nekik is jobb 
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lenne az autonóm Székelyföld, ha esetükben ez fizetésük 25 szá-

zalékának az elvesztésével járna együtt. 

Tegyük hozzá: ebben az összefüggésben nemcsak anyagi 

okokról beszélhetünk. A Székely Nemzeti Tanács 2016-ban azzal 

a felhívással fordult a székelyföldi önkormányzatokhoz, hogy 

határozatban nyilvánítsák ki az általuk képviselt közösségek igé-

nyét az autonómiára. Miután ennek a felhívásnak a Székelyföld 

több önkormányzata eleget tett, Mircea Duşa akkori védelmi mi-

niszter – az RMDSZ-szel koalícióban kormányzó Szociáldemok-

rata Párt (PSD) Hargita megyei szervezetének elnöke – bejelen-

tette: amennyiben beigazolódik, hogy a csíkszeredai helyi köz-

gyűlés 2016. június 27-ei ülésen a testület PSD-s tagja, Traian 

Chindea is megszavazta a Székelyföld autonómiáját támogató 

önkormányzati határozatot, kizárják a pártból, és elveszíti mandá-

tumát.  

A Partiumban (aligha véletlenül) nincs a Székelyföldi 

Közpolitikai Intézethez hasonló, kormányzattól független alapo-

kon működő kutatóközpont, és azt sem tudni, hogy a Nagykároly 

övezetében szolgálatot teljesítő rendőrök kap(hat)nak-e fizetés-

pótlékot. Tapasztalatból tudjuk azonban, hogy Románia magya-

rok által kisebb arányban lakott övezeteiben még elszomorítóbb a 

helyzet, mint a három székelyföldi (Hargita, Kovászna, Maros) 

megyében. A szatmári svábok központi településének számító 

Nagykároly kisváros, az itt élők szociológiai felmérés híján is jól 

tudják, milyen számban dolgoznak románok és magyarok a helyi 

közszférába tartozó fontosabb intézményekben. Az 1980-as éve-

kig még akadt néhány (alacsonyabb rangfokozatú) magyar tagja a 

magyar többségű város rendőrségének, ezt követően azonban ez a 

testület etnikailag egyre „homogenizáltabbá” vált. A környékbeli 

sváb és magyar községek rendőrőrsein hasonló a helyzet. Az erő-

szakszervezeteket nagy általánosságban is „magyarmentesítették” 

– a (rosszul fizetett) városi rendőrség kivételével. Az igazság-

szolgáltatási intézmények személyzetének etnikai összetétele 

szintén egyre „homogénebb”, hiszen a törvényszéki bírók, ügyé-

szek között csak mutatóban akad magyar stb. Más szóval Nagy-
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károly övezetében is a magyarok és svábok legfontosabb intéz-

ményekből való kiszorítása, illetve az 1918 utáni első éveket idé-

ző etnokrata jellegű, gyarmati típusú közigazgatás kialakítása 

tapasztalható. Mintha változatlanul a Ceauşescu Tiszta Románia 

programjában szereplő, nemzetiségektől mentes ország kialakítá-

sa lenne a cél. Hiszen a közintézmények nagymértékű „elromá-

nosítottsága” nemcsak azért szül hátrányos megkülönböztetést, 

méltánytalanságot, mert az átlagnál jobb kereseti lehetőséget biz-

tosító állásokról van szó, illetve a hivatalos ügyeiket intéző ma-

gyarokat a román hivatalnokok sok esetben nemzettársaikhoz 

képest „kevésbé jóindulatúan” kezelik. További gondot jelent, 

hogy a román hivatalnokok nagy része a románul gyengén kom-

munikáló helyiekkel nem tud vagy nem hajlandó magyarul be-

szélni. Márpedig különösen az idősebb nagykárolyi, illetve kör-

nyékbeli magyarok és svábok jó része ebbe a kategóriába tarto-

zott/tartozik. Részben azért, mert a régióban a Trianon óta tartó, 

nagymértékű mesterséges románosítás (kolonista falvak kialakí-

tása, katonatisztek, belügyiek, hivatalnokok, tanítók, pópák stb. 

betelepítése/betelepülése), valamint a svábok és a magyarok 1989 

előtti és utáni ugyancsak nagymértékű külföldre távozá-

sa/menekülése ellenére száz év elteltével is a magyar ajkúak ma-

radtak többségben.    

Ám az is sokat nyom(ott) a latba, hogy a vidék nem román 

lakosai számára Trianon óta a román nem egyszerűen csak az 

állam hivatalos nyelvének, hanem egy hol kisebb, hol nagyobb 

mértékben elnyomó hatalom nyelvének számít. Egy olyan hata-

lom nyelvének, amelynek a részéről a más nyelvet beszélő helyi-

ek sokkal több rosszat tapasztaltak, mint jót. Egy kényszerűség-

ből elfogadott, de nem kedvelt hatalom nyelvének. Ami jórészt 

éppen azért alakult így, mert Bukarest mindig arra törekedett, 

hogy a vezető, meghatározó funkciókat helyi szinten is lehetőleg 

a társadalmi élet minden területén románok töltsék be. Így volt ez 

a két háború közötti „első román világban”, így volt nagyjából 

1960 és az 1989. decemberi események közötti időszakban, és 

egyre nyomasztóbb mértékben így van Románia Európai Unióba 
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történt felvétele, illetve a 2010-es évek eleje óta. Az eredmény 

olyan kétpólusú helyi társadalom kialakulása, amelyben egyfelől 

a fennálló rend, a hatalom legfőbb központi és helyi letéteménye-

seit, gyakorlóit találjuk, akik kevés (szabályerősítő) kivétellel 

román anyanyelvűek. (Telepesek vagy a Regátból különféle „fő-

nököknek” tájainkra ejtőernyőzöttek, volt szekusok-titkosszolgák, 

milicisták-rendőrök, csendőrök, állami tisztségviselők, pópák, 

kultúrzónás – értsd: másoknál jobban fizetett – pedagógusok stb.) 

leszármazottai. A másik póluson pedig azok többségét találjuk, 

akik felett a Trianon óta máshonnan érkezettek leszármazottainak 

szűkebb csoportja a hatalmat gyakorolja. Bár az EU-s hatásra 

meghozott törvény ezt elméletileg lehetővé teszi, a gyakorlatban 

a vidék szülöttei inkább a családban, az utcán, a piacon beszélnek 

magyarul. Azokon a helyeken, ahol az úgynevezett „hivatalos 

ügyeiket” intézik, annak ellenére sem használhatják az anyanyel-

vüket, hogy sokan közülük így hátrányos helyzetbe kerülnek.  

De a román nemzetállam által diktált feltételek között a 

gyenge román nyelvtudás nem csupán indulásból jelenthet hát-

rányt az élet sok területén. A román anyanyelvűek számára al-

kalmat, lehetőséget teremt arra is, hogy saját maguk számára 

előnyt, tőkét kovácsoljanak ebből a helyzetből. Amivel egy ré-

szük nem mulaszt el élni…      

2013-ban történt Nagykárolyban. Lehúzott kocsiablak 

mögött várakoztam a Penny áruház parkolójában.  

– Bácsi, tessék adni ötven banit… – hangzott fel az isme-

rős szöveg. 

A hang irányába fordulva sovány, sápadt, beesett arcú kisiskolás 

korú leánykát láttam magam előtt. Mivel a látvány meglepett, kis 

ideig szótlanul bámultam a nehéz sorsú gyermekre. Aki erre is-

mét megszólalt:  

– Nem tetszik tudni, hogy mondják románul, hogy tessék 

adni ötven banit?   
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Satöbbi satöbbi, lehet folytatni, bőven van mivel… 

 

Vajon az a bizonyos, (jobb kifejezés híján) háttér-hatalomnak 

nevezhető valami nem a Tiszta Románia program kiötlői által 

követett céllal szítja mesterségesen a rendszerváltás óta is a ma-

gyarellenességet, illetve igyekszik elérni a legváltozatosabb mód-

szerekkel, hogy a magyarok ne érezzék jól magukat Romániá-

ban?  

Egyébként 2020. május 25-ike után alacsonyabb hangerő-

re kapcsoltak Romániában a magyargyalázók. Ez azonban senkit 

ne tévesszen meg, csupán átmeneti állapotról van szó, a brutális 

rendőri túlkapás áldozatává lett afroamerikai George Floyd halá-

lát követő, világméretűvé terebélyesedett rasszizmus elleni tünte-

tések hatására. Európai mércével mérve a romániai magyarok 

jogfosztottan élnek, amit az a bizonyos, háttérből irányító hata-

lom pontosan tud, ezért annak, hogy ezt elszenvedői a nemzetkö-

zi események hatására valamilyen hatásosabb formában ki is 

nyilvánítsák, a magyarellenes gyűlöletkeltés pillanatnyi visszafo-

gásával akarta elejét venni. 

 

* 
Apropó háttérhatalom: mi is értendő ez (illetve „párhuzamos”, 

„láthatatlan”, „mély állam” stb.) alatt? 

Liviu Dragnea – aki tudhatott egyet s mást, hiszen, bár tíz 

nap után erről a funkcióról lemondott, 2009-ben belügyminiszter 

is volt – a 2016-os választásokon győztes PSD vezetőjeként 2019 

májusában bekövetkezett bukásáig Románia „erős emberének” 

számított. Ez idő alatt többször is kifejtette: az országot nem vá-

lasztott politikusai vezetik, hanem a háttérben meghúzódó párhu-

zamos állam, amelyet a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) – Or-
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szágos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) „binom” alkot. 2017. 

augusztus 29-én a bukaresti Antena3 hírtelevízióban kijelentette: 

Románia nagyon közel áll ahhoz, hogy politikai rendőrsége le-

gyen. 

Călin Popescu Tăriceanu, volt miniszterelnök, Románia 

Szenátusának, valamint az általa létrehozott párt, a Liberálisok és 

Demokraták Szövetségének (ALDE) az elnöke ugyanebben az 

időszakban gyakran ismételgette: Romániában a DNA–SRI bi-

nom szuperhatalmat szült, amely mindenféle ellenőrzés alól ki-

szabadult. 2017 novemberében pedig kijelentette: 2014-ben az 

elnökválasztás kimenetelét a szálakat háttérből húzogató párhu-

zamos állam döntötte el, amely azért tette meg elnöknek Klaus 

Iohannist, hogy az „okkult terveit” kiszolgálja. 

2017 szeptemberében Daniel Dragomir volt elhárító tiszt a 

Román Hírszerző Szolgálat tevékenységét felügyelő bizottság 

előtt azt mondta, a DNA nem az ügyészek szabályosan megszer-

zett bizonyítékai alapján állítja össze vádiratait, hanem azokat 

egy másik intézmény, konkrétan a SRI alkalmazottai állítják ösz-

sze, és a DNA ügyészeinek feladata csak arra korlátozódik, hogy 

aláírják ezeket a vádiratokat, és elküldjék a bírósághoz. 

2017. november 10-én a kormányzó Szociáldemokrata 

Párt (PSD) határozatban ítélte el a „törvénytelen és párhuzamos 

államot”, amely megpróbálja megkaparintani az ellenőrzést az 

igazságszolgáltatás fölött, „arra törekszik, hogy átvegye a hatal-

mat azoktól, akiket korrekt és szabad választásokon a polgárok 

megválasztottak.”  

A szociáldemokraták azt is gyakran hangoztatták, hogy a 

SRI és az igazságügyi intézmények közötti titkos paktumok révén 

a hírszerzés összefonódott az ügyészségekkel egyfajta „párhuza-

mos államot” hozva létre, amely koholt vádak alapján levadássza 

azokat a politikusokat és üzletembereket, akik nem engedelmes-

kednek neki.  

Klaus Iohannis és a Nemzeti Liberális Párt vezetői mind-

ezekre azt válaszolták, Dragnea, Tăriceanu és társaik bűnügyi 

problémákkal rendelkező személyek, akik a párhuzamos államot 
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csak kitalálták, mégpedig azért, hogy mártírpózban mutatkozhas-

sanak, illetve önmagukat védjék, mentsék a felelősségre vonás 

alól, elkerüljék a börtönt.  

Tény: Liviu Dragneát a legfelsőbb bíróság 2019. május 

27-én 3 év és hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte, ráadá-

sul más ügy(ek)ben is gyanúsított, Călin Popescu Tăriceanu ellen 

pedig 2021 januárjában emelt vádat a DNA. Tehát valóban „bűn-

ügyesek”. De vajon ebből egyenesen az következik, hogy a pár-

huzamos államot csak kitalálták? 

Részlet egy 2018. szeptember 30-án az Erdély TV A poli-

tika belülről című műsorában Kelemen Hunorral, az RMDSZ 

országos elnökével készített interjúból. „KÉRDÉS: – Dragnea 

most a politikai túléléséért küzd, vagy tényleg hisz benne, hogy 

ezt a politikai szekusállamot, amit az évek során itt felépítettek, 

és most már az emberi jogokat szemmel láthatóan lábbal tiporja, 

azt valamilyen úton rendre lehet utasítani, és meg lehet zaboláz-

ni? VÁLASZ: – Szerintem mindkettő.” 

Ugyancsak Kelemen Hunor 2017. február 8-án a parla-

mentben, a Grindeanu-kormány ellen beterjesztett bizalmatlansá-

gi indítvány vitáján kifejtette: meggyőződése szerint Romániában 

nem a választott hatalom, hanem más – ellenőrzést nem tűrő – 

intézmények hozzák a legfontosabb politikai döntéseket, a kor-

mány és a parlament kirakatintézménnyé vált.  

Az RMDSZ elnöke 2017 júniusában az Erdélyi Magyar 

Televízió A politika belülről című adásában a következőket 

mondta: – Ahogy a március 15-i törvénnyel és a nyelvhasználati 

küszöb 15%-ra csökkentésével kapcsolatos „kérdések a sajtóban 

kifutottak volna, elkezdődött a hisztériakeltés. A legtanulságo-

sabb talán az, hogy gombnyomásra, egyetlen perc alatt fel lehet a 

magyarellenességet korbácsolni, eszméletlen kijelentések hang-

zottak el (…) Hogy ez honnan indult? Nem tudom megmondani, 

de sok kétségem nincs, hogy ki képes ilyen gyorsan, egy gomb-

nyomással felpörgetni a nacionalista, magyarellenes hangulatot.” 

2017. augusztus 25-én Kelemen Hunor Zeteváralján 

egyebek között elmondta: szerinte a „mély állam” állította le a 
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kommunizmus idején elkobzott tulajdonok visszaszolgáltatását is. 

A láthatatlan állam keze az igazságszolgáltatást használta fel arra, 

hogy a román állam által elindított folyamatot leállítsa. Hozzátet-

te: a láthatatlan állam úgy szerez egyre nagyobb befolyást, hogy 

nem vonható felelősségre, és nem is váltható le, mert nincs meg-

választva. 

2017. augusztus 6-án a Román Nemzeti Bank (BNR) az 

Agerpres hírügynökség kérdésére a következő választ tette közzé. 

A BNR négy megállapodást kötött a Román Hírszerző Szolgálat-

tal (SRI), de ezek mindegyikének a tartalma hivatali titoknak 

számít, nem publikus. A BNR 2006-ban és 2009-ben a terroriz-

mus elleni harc, 2011-ben az integrált számítógépes rendszer, 

2012-ben pedig az informatikai rendszerek és a kommunikációs 

csatornák ügyében kötött titkos megállapodást a SRI-vel. 

2018-ban a parlament SRI tevékenységét megfigyelő bi-

zottsága meghallgatta a SRI igazgatóját, Eduard Hellviget. Ezt 

követően Claudiu Manda, a bizottság elnöke kijelentette: A Ro-

mán Hírszerző Szolgálat (SRI) 1990 óta összesen 565 megállapo-

dást kötött különböző állami intézményekkel, ezek közül 337 van 

még érvényben. A SRI a bírák és ügyészek szakmai tevékenysé-

gét felügyelő Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanáccsal (CSM), 

az Országos Korrupcióellenes Ügyosztállyal (DNA), a Szerve-

zettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztállyal (DIICOT), a legfőbb 

ügyészséggel, illetve más igazságügyi szervekkel összesen 18 

megállapodást írt alá. Ezek közül kettő titkos, és a terrorfenyege-

tés elleni fellépésre vonatkozik.  

Később Marian Cucşa, a SRI tevékenységét felügyelő par-

lamenti bizottság alelnöke, azt nyilatkozta: felelősségre kellene 

vonni mindazokat, akik közreműködtek a SRI és az ügyészségek 

közötti megállapodások létrejöttében, és ezzel hozzájárultak „ro-

mánok milliói jogainak és szabadságainak megsértéséhez”. Cucşa 

hozzátette: az igazságügyi intézményekkel kötött együttműködési 

megállapodások felmondása óta hetven százalékkal csökkent a Ro-

mán Hírszerző Szolgálat (SRI) által végzett lehallgatások száma. 
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Utóbbi bejelentés azt sugallja, hogy nyugalom, mert volt 

ugyan gond, de a SRI tevékenységét felügyelő parlamenti bizott-

ság közbeavatkozása nyomán rendeződött a helyzet. Valóban így 

lenne?   

Alina Mungiu-Pippidi neves politológus 2019. június 19-

én a B1 TV-ben másként nyilatkozott. A România Curată (Tiszta 

Románia) tényfeltáró honlapon is közzétett nyilatkozata szerint a 

román demokrácia fő gondja változatlanul a titkosszolgálatok 

beavatkozása a politikába. A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és a 

Különleges Távközlési Szolgálat (STS) kisajátította az adóhatóság, a 

Számvevőszék, a Csalásellenes Küzdelem Főosztálya (DLAF), a 

Központi Választási Iroda (BEC), valamint a szervátültetéssel fog-

lalkozó hatóságok szerepét. Kizárólagos hozzáférésük van a válasz-

tásokra, az adókra, a lakosság-nyilvántartásra, s hamarosan a szerv-

átültetési igényekre vonatkozó adatbázisokra is az lesz. 

„A hírszerzés az információ öt százalékát adja át az ügyészeknek, 

a többivel pedig mindenkit ellenőrzése alatt tart zsarolással” – 

hangsúlyozta a politológus. Aki a Kormányőrséget (SPP) s a had-

sereg hírszerző szolgálatát is olyan szolgálatokként nevezte meg, 

amelyek szintén túlságosan beavatkoznak a politikába. Az erő-

szakszervek manipulálják az igazságszolgáltatást annak eldönté-

sében, ki töltsön vagy ne töltsön be egy bizonyos állami tisztsé-

get. Mungiu-Pippidi szerint a SRI a magán- és az állami vállalatokat 

is megfigyelés alatt tarthatja egy olyan adatbázis révén, amely nem 

nyilvános, vagyis amit nem oszt meg az adóhatósággal.  

„Gyakorlatilag úgy van, ahogy a DNA-val is dolgoztak: ők döntik 

el, kit kell elkapni, és az adóhatóság nem fogja tudni, hogy meny-

nyire szelektív a kapott információ, mert a titkosszolgákat védi a 

nemzetbiztonságról szóló 1991-es törvény” – összegezett a neves 

politológus. 

Mi pedig tegyük hozzá: mivel a nemzeti kisebbségeket 

(elsősorban a magyarokat) Romániában nemzetbiztonsági kocká-

zatot jelentő tényezőként kezelik, mindez az ország nem-román 

polgárait még védtelenebbekké, kiszolgáltatottabbakká teszi. Ese-

tükben ugyanis a törvénytelenségeket elkövető titkosszolgák még 
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hatékonyabban takarózhatnak a nemzetbiztonsági törvénnyel. 

Szükség esetén pedig az igazságszolgáltatást is befolyásolhatják.  

Lássuk, hogyan néz ki mindez a gyakorlatban.  

Székely „terroristák” 

 

2018. július elején Beke Istvánt, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 

Mozgalom kézdivásárhelyi elnökét és Szőcs Zoltánt, a HVIM 

erdélyi szervezetének vezetőjét terrorizmusért 5–5 éves börtön-

büntetésre ítélte a legfelsőbb bíróság. Lehallgatott beszélgetéseik 

és Beke István lakásán talált petárdák alapján a következőkben 

találták őket bűnösnek: 2015-ben, Kézdivásárhely főterén, a de-

cember elsejei román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén 

házi készítésű bombát akartak robbantani. 

Már az is érdekes, elgondolkoztató fejleménye volt az 

ügynek, hogy a két kézdivásárhelyi férfit első fokon felmentették 

a vádak egy része alól, és annyi börtönbüntetést szabtak ki rájuk, 

ahány hónapot addig vizsgálati fogságban töltöttek. A legfelsőbb 

bíróság döntése ilyen előzmények után született. Továbbá a kö-

vetkező érdekes közjáték után. 2018-ban Florian Coldea, a SRI 

igazgatójának egykori első-helyettese olyan nyilvánosságra került 

kijelentéseket tett, amelyeket egy másik volt titkosszolga, Daniel 

Dragomir a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) ezredese zokon 

vett. Amire utóbbi egyebek között a következő, szintén nyilvá-

nosságra került kijelentéssel reagált: „(…) ha még egyszer terro-

ristákról és kémekről beszél, akkor esetleg fölteszem a kérdést: 

(…) ki épített be embereket a magyar közösség megvádolt tagjai 

közé a Beke István-ügyben, ki hamisított hangfelvételeket, és 

hogyan gyártott terroristákat.” 

A következők a Tusnádfürdőn 2018. július 24–29 között 

lebonyolított 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

(ismertebb nevén Tusványos) rendezvényein hangzottak el.   
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Csóti György, a magyarországi Kisebbségi Jogvédő Inté-

zet vezetője: Az emberi jogok példátlanul súlyos sárba tiprása, 

hogy a legfelsőbb bíróságon zajlott per utolsó tárgyalásán a vádat 

az ügyészség kérésére bizonyítékok hiányában is átminősítették, a 

vádlottaknak viszont nem adták meg az esélyt a védelemre az új 

helyzetben.  

Lomnici Zoltán, a magyar Legfelsőbb Bíróság volt elnö-

ke, az Emberi Méltóság Tanácsának vezetője: Az ítélettel a ro-

mán állam azt akarja üzenni, hogy válaszlépésekre számíthatnak 

mindazok, akik az autonómiáért és más kisebbségi ügyekért fel-

lépnek.  

Benkő Erika, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi parlamenti 

képviselője: 

A Beke–Szőcs-ügy egyértelműen a magyar közösség elle-

ni támadás. 

Ahogy normalizálódik és egyre inkább a párbeszéd útja felé tere-

lődik a regionalizmus kérdése Romániában, a magyar ügyekkel 

foglalkozó titkosszolgálati és államhatalmi szervek megpróbálják 

hitelteleníteni a székelyföldi törekvéseket azzal, hogy a terroriz-

mus skatulyájába akarják belehúzni az amúgy nagyon is legitim 

székely regionalizmust. Románia szeretné elhitetni a nemzetközi 

partnereivel, hogy a magyar, ergo székely kisebbség erőszakos, 

és a román nemzetállamot veszélyeztetik ezek a fiatalok. Ezt a 

Beke–Szőcs-ügyet fel lehet mutatni a nemzetközi fórumokon, 

hogy nemzetbiztonsági kockázatként láttathassák a magyarsá-

gunkat. Sajnos a Beke–Szőcs-ügy titkosszolgálati diverziónak 

tűnik, melynek a célja a székelyföldi közösségi célok ellehetetle-

nítése. Akárhogyan nézzük is, most már van egy jogerős ítélet, 

mely kimondja azt, hogy Romániában van etnikai indíttatású ter-

rorkísérlet, és ez nagy veszélyeket hordoz, mert az elkövetkezők-

ben azt eredményezheti, hogy közösségünkre még inkább nem-

zetbiztonsági kockázatként tekinthetnek az állami hatóságok. Ez 

egyébként világosan kiderül a vádiratból is, mely ahelyett, hogy 

kizárólag tényekre és bizonyítható vádakra szorítkozna, politikai 

töltetű, olyan fotókkal és állításokkal van tele, melyek nem a vád-



381 

 

lottak tetteire alapoznak, hanem a székelyföldi magyar közösség 

románellenességét hangsúlyozzák. Az ügyészek szerint Szőcs 

Zoltán és Beke István „a szélsőségesen nacionalista magyaror-

szági HVIM” eszméit terjesztették Erdélyben azzal a céllal, hogy 

„megnehezítsék/megakadályozzák az államhatalom gyakorlását 

az úgynevezett Székelyföldön”, akár „a román etnikumú közös-

ségek és ezek javai elleni erőszakos cselekedetekkel.” A román 

állam alkotmányos alapjainak lerombolása mellett mindezeknek a 

célja pedig a Nagy Magyarország visszaállítása – olvasható a 

vádiratban. „És mindezt néhány petárda felrobbantásával akarták 

elérni?” – kérdezte Benkő Erika. Aki hozzátette: annak oka, hogy 

az oroszokat is megpróbálják ebbe az ügybe belekeverni, nyil-

vánvalóan a jelenlegi világpolitikai helyzet, a Nyugat és a putyini 

Oroszország szembenállása. Ebben a helyzetben a legegyszerűb-

ben úgy seperhetők félre a kisebbségek legitim céljai, ha a ki-

sebbségeket Oroszország trójai falovaként tüntetik fel. „Éppen 

ezért a román diplomácia régóta terjeszti azt a valótlan állítást, 

hogy a székelyföldi politikai törekvéseknek köze van az oroszok-

hoz. (…) Ennek pontosan az ellenkezője igaz, hogy folyamatosan 

az Amerikai Egyesült Államok politikai támogatását kérjük” – 

összegezett a képviselőnő.  

A következők a Tusnádfürdőn 2019. július 24–29 között 

megrendezésre került 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor székelyföldi önkormányzati vezetők elleni perekről 

tartott panelbeszélgetésén hangzottak el.  

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester: Ellenem, va-

lamint Mezei János gyergyószentmiklósi és Ráduly Róbert csík-

szeredai polgármester kollégák ellen egymáshoz viszonylag közel 

álló időpontokban indult be korrupció gyanújával a bűnvádi eljá-

rás. Miért éppen mi hárman kerültünk célkeresztbe? Az eljárások 

beindításának előzményeként sorra fogadták el az autonómiahatá-

rozatokat a székelyföldi önkormányzatok. Ezt az ügyet pedig 

éppen mi hárman képviseltük különböző európai fórumokon, 

például a Régiók Bizottsága előtt. „Az volt a szándék, hogy ható-
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sági felügyelet alá kerüljünk, és ne hagyhassuk el az országot” – 

magyarázta Antal Árpád.  

Nemcsak székelyföldi politikusok ellen indultak bűnvádi 

eljárások feltételezhetően azzal a céllal, hogy a (legalább elméle-

tileg) befolyással bíró kisebbségi személyeket, vezetőket megfé-

lemlítsék. Annál is inkább, hiszen ezzel a módszerrel bizonyos 

mértékig az egész romániai kisebbségi érdekképviselet hatékony-

ságát csökkenthették, sőt akár a részleges semlegesítését is elér-

hették. Ami által a következő helyzet állhatott elő. 1. Egyfelől 

külföld irányában továbbra is azzal érvelhettek/dicsekedhettek, 

hogy Románia parlamenti és helyhatósági képviseletet, tehát a 

hatalomban való részvételt, beleszólást biztosít a kisebbségek 

számára. 2. Másfelől a kisebbségek parlamenti és helyhatósági 

képviselőit befolyásolhatták, hajlamosabbá tehették a hatalommal 

való „készségesebb együttműködésre”. Magyarán: azt megelő-

zendő, hogy ezek (főleg Brüsszelben, illetve külföldön) túlságo-

san meggyőzően, eredményesen szorgalmazzanak bizonyos Bu-

karestnek nem tetsző jogokat, a kisebbségek választottait ellenőr-

zés alatt tarthatták.      

Annak szemléltetése érdekében, hogy mindez miként mű-

ködhetett a gyakorlatban, íme néhány részlet egy Erdei D. István 

volt Szatmár megyei parlamenti képviselővel készített interjúból. 

„– 2007. május 5-én egy bukaresti lapban megjelent cikkből tud-

tuk meg, hogy a korrupcióellenes ügyészség (DNA) bűnvádi eljá-

rást indított Cseke Attila szenátor (volt egészségügyi miniszter), 

Riedl Rudolf (volt Szatmár megyei alprefektus), Szabó István (a 

Szatmár Megyei Tanács volt elnöke) és jómagam ellen. A vád így 

hangzott: a 2006-os év végén kiutalt kormánytámogatások tete-

mes hányadát Szatmár megyei román többségű települések kárára 

magyar helységeknek juttattuk. Nemsokára idézést is kaptam a 

DNA bukaresti épületébe.  

– Gondolom, valaki(k) feljelentése nyomán… 

– Valószínűleg, de nekem azt mondták, saját hatáskörben 

(autosesizare) indítottak nyomozást, azért, mert értesüléseik sze-

rint részem volt közpénzek politikai, de főleg etnikai alapon való 
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elosztásában. Ami a Büntető Törvénykönyv szerint hat hónaptól 

hat évig terjedő börtönnel büntethető.  

– Más szóval azzal gyanúsítottak, hogy a közpénzekből a 

szavazók közül a magyaroknak többet juttattál, mint a románok-

nak?  

– Pontosan. A kivizsgálás során be-behívtak, lejátszották 

egy-egy lehallgatott telefonbeszélgetésemet… 

– Mikor hallgatták le a telefonodat? 

– Mielőtt első alkalommal behívtak ’beszélőre’, közel fél 

éven át, persze a tudtom nélkül. A lehallgatás 2006 decemberé-

ben kezdődött, és csak 2007 májusában, az első ’beszélőn’ sze-

reztem róla tudomást.   

– Romániában nem tilos a telefonok lehallgatása? 

– Bírói jóváhagyással lehetséges. Mivel parlamenti képvi-

selő voltam, az én lehallgatásomat a Legfelsőbb Bíróság kellett 

engedélyezze. Egy lehallgatási engedély (interceptare audio-

video-ambiental) 30 napra szól, az én esetemben háromszor hosz-

szabbítottak.  

– Az engedélyeztetés érdekében a DNA-sok nyilván meg 

kellett indokolják, hogy miért kérik a Legfelsőbb Bíróságtól egy 

parlamenti képviselő lehallgatását… 

– Az indoklást velem nem közölték, véletlenül tudtam 

meg, hogy a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott lehallgatási kér-

vénybe az ügyészek milyen valótlanságokat írtak. Például, hogy 

2007 januárjában én, a Szatmári RMDSZ alelnökeként Ilyés Gyu-

la akkori szatmárnémeti polgármesterrel egy titkos találkozón 

olyan egyezséget kötöttem, amelynek értelmében a közpénzeket 

az RMDSZ-hez közelálló szervezeteknek juttatjuk.  

– A Szatmári RMDSZ alelnöke – van ilyen funkció egyál-

talán? 

– Nincs, és nem is volt… Ráadásul Ilyés Gyulával utána-

néztünk, és kiderült: éppen a kérdéses hónapban, 2007 januárjá-

ban, mi ketten véletlenül nemcsak titokban, de egyáltalán seho-

gyan sem találkoztunk…   
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– Miután a DNA ügyészei ilyen indoklásokkal négyszer is 

engedélyt szereztek a lehallgatásodra, a begyűlt hangfelvételek 

alapján pontosan mivel vádoltak meg?   

– Felbujtással. A büntetőjogi eljárást azzal indították el, 

hogy ’instigator’ voltam. A legfőbb vád végül az lett ellenem, 

hogy Szabó István megyei tanácselnök urat a közpénzek politikai, 

de főleg etnikai alapon való elosztására bujtottam fel.  

– Mire alapozták ezt a vádat?  

– Érzésem szerint úgy kerültem az egészbe, hogy a de-

cemberi költségvetés kiegészítés idején felhívtam Szabó Istvánt, 

és arra kértem, adjon meg nekem egy pár olyan beruházást, amit 

én módosító indítványként be tudnék tenni az évi költségvetési 

törvénybe. Majd hozzátettem: ’de olyat adj, ami nem Batarcs 

környékén van.’ Erre csapott le az ügyész, mondván: ’Batarcsot 

románok lakják, tehát a közpénzek etnikai alapon való elosztása 

nyilvánvaló.’ A probléma ilyen módon való feltevése nagyon 

furcsa, hiszen parlamenti képviselőként az én dolgom azért a vá-

lasztókörzetért lobbizni, ahonnan a mandátumomat kaptam.  

– Tehát nem Batarcs környékéért.  

– Nem, mivel Batarcsnak akkor Ciocan Gheorghe volt a 

parlamenti képviselője, így az ottani románokért és magyarokért 

való lobbizás feladata őrá hárult. Egyébként egy másik lehallga-

tott telefonbeszélgetésembe is belekötöttek. Abban a szintén Sza-

bó Istvánnal és szintén a költségvetésről folytatott beszélgetésben 

egyebek között a következőket mondtam: ’Nehogy úgy járjunk, 

mint tavaly a nem klerikális személyekkel.’ Konkrétan azért 

mondtam ezt, mert előző évben, amikor a nem klerikális szemé-

lyek számára a költségvetésből leosztott pénz került szóba, az 

egyik román kolléga úgy értelmezte a dolgot, hogy az mind az 

ortodoxoknak jár. Az ügyészek által inkriminált beszélgetésben 

erre utaltam, és azt szorgalmaztam, hogy a rendelkezésre álló 

pénzt igazságosan osszuk el az ortodoxok, katolikusok, reformá-

tusok, görögkatolikusok stb. között. Azonban a magyarul folyta-

tott beszélgetéseket gyakran helytelenül fordították románra. A 

költségvetésben szerepel egy olyan tétel, hogy ’asigurarea chel-
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tuielilor pentru persoane neclericale angajate la diferite culte 

cunoscute’. Ez alatt természetesen az úgynevezett nem klerikális 

személyek, vagyis a különböző egyházak által foglalkoztatott 

világi egyének értendők, mint például kántor, harangozó, takarító 

stb. Csakhogy ebben az esetben a ’nem klerikális személyek’ 

kifejezést a következőképpen fordították le: ’persoane fără carac-

ter’, azaz ’karakter nélküli személyek’… 

– Gondolom, ezek után az egésznek nagy nevetés lett a vé-

ge.   

– Nem mondhatnám. Legalábbis nekem akkoriban nem-

igen volt kedvem nevetni, hiszen a bohózatba illő részletek elle-

nére is a bőrömre ment ki a játék. (…) Abból a meggondolásból, 

hogy, mivel alaptalanul vádoltak meg, az én ügyemben a nyilvá-

nosság csak segíthet, idehaza olyan sajtótájékoztatót tartottam, 

amelyen őszintén és részletesen elmondtam mindent. Külföldre 

pedig leveleket írtam, amelyekben elmagyaráztam, hogy amiatt 

indult ellenem bűnügyi eljárás Romániában, mert parlamenti 

képviselőként azt tettem, amiért megválasztottak, lelkiismerete-

sen végeztem a dolgom, az ügyészek ezt félremagyarázták, a vá-

lasztóimért való lobbizást – amit Európa demokratikus országai-

ban a világ legtermészetesebb dolgaként kezelnek –, összekever-

ték a hatalommal való visszaéléssel.   

– Kiknek címeztél ilyen levelet? 

– Az Európai Unió valamennyi tagállama parlamenti el-

nökének, továbbá az Európai Parlament valamennyi frakciójának 

külön-külön: a néppártiaknak, a szocialistáknak, a zöldeknek… 

Igen sajátságos volt annak az ügyésznek a reakciója, aki engem 

két éven át nyomorgatott. Felháborította a védekezésem, és a kö-

vetkezőket mondta: á, menjen már, nem kellett volna ilyen nagy 

cirkuszt csapni, el tudtuk volna rendezni az egészet csak mi egy-

más közt… 

– Mi lett az ügy végkifejlete?  

– Két év után megszüntették az eljárást ellenem (scoatere 

de sub urmărire penală), azzal az ügyészi döntéssel, hogy nyomát 
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sem találták bárkivel való kivételezésnek, a közpénzek bizonyí-

tottan arányosan, igazságosan lettek elosztva.  

– Tudomásom szerint a parlamenti képviselő mentelmi jo-

got élvez, ami azt a kiváltságot biztosítja a számára, hogy csak az 

országgyűlés hozzájárulásával indítható eljárás ellene.  

– A mi esetünkben azt mondták, ez csak a politikai ügyek-

re érvényes.   

– És ez nem politikai ügy volt?   

– Ők úgy akarták, hogy ne politikai ügy legyen, tehát ne 

élhessek a mentelmi jogommal… Éppen ez itt az egyik legna-

gyobb probléma: én nem szeretnék olyan országban élni, ahol 

egyesek továbbra is úgy értelmezhetnek törvényeket, ahogy ők 

akarják. De azért is felháborító volt számomra a vád, mert való-

ban sok polgármesterrel alakítottam ki jó kapcsolatot, és sokan 

fordultak hozzám különböző ügyekben, ám nem csak RMDSZ-es 

vagy Német Demokrata Fórumos, hanem román polgármesterek 

is, és azoknak is segítettem!  

(Boros Ernő: Képviselőjelöltünk: Erdei D. István. Nagykároly és 

Vidéke 2012. november 8.) 

Megjegyzés. Politikai elemzők szerint a titkosszolgálatok-

ra alapozott háttérhatalmat Traian Băsescu elnök már a 2000-es 

évek közepén elkezdte kiépíteni, azt követően, hogy az al-Kaida 

terrorszervezet 2001. szeptember 11-én összehangolt öngyilkos 

merényletsorozatot hajtott végre az Amerikai Egyesült Államok 

ellen. Akkor ugyanis nemzetközi szinten az a vélemény alakult 

ki, hogy a nagyobb biztonság megteremtése érdekében a titkos-

szolgálatokat akár a polgári szabadságjogok egy részének a fel-

adása árán is meg kell erősíteni. Băsescu ezt a hangulatot hasz-

nálta fel a korrupcióellenes ügyészség, a DNA és a SRI kiépítésé-

re kettős háttérhatalommá. Amelyet aztán egy idő után már ő is 

képtelen volt az ellenőrzése alatt tartani…  

A hajdani hajóskapitány 2004. december 21. és 2014. 

december 21. között volt Románia elnöke. Román lapok szerint 

ebben a minőségében az Alkotmány vonatkozó előírásának meg-

felelően az Ország Legfelsőbb Védelmi Tanácsának (Consiliului 
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Suprem de Apărare a Țării – CSAT) az elnöki tisztségét is betöl-

tötte. A CSAT további két kulcsfontosságú intézményt az ő pa-

rancsnoksága idején hozott létre: az Országos Hírszerző Közös-

séget (Comunitatea Naţională de Informaţii – CNI) és az Orszá-

gos Nemzetbiztonsági Igazgatóságot (Departamentul Securităţii 

Naţionale – DSN). Előbbit a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és 

további három hasonló szolgálat (SIE, DGA és DGIPI) alkotja, 

utóbbi az elnöki hivatal mellett működik, és a nemzetbiztonság-

gal kapcsolatos általános problémákkal foglalkozik. (Forrás: Pu-

terea, Mihai Pâlsu, 2014-09, STUDIU de CAZ! Ponta, agent SIE! 

Legea secretului, dreptul preşedintelui Băsescu) Ilyen előzmé-

nyek után a mandátumának megszűnését követő hetekben, hóna-

pokban Băsescu valószínűleg mindenki másnál jobban belelátott 

a titkosszolgálatok kártyáiba. Erre utal néhány, ebben az időszak-

ban tett nyilatkozata: 

2014 végén a következő „végszóval” búcsúzott mandátu-

mától: „A titkosszolgálatok túl nagy hatalomra tettek szert.” 

2015 május 24-én, a B1 hírtelevízióban: „A biztonsági 

struktúrák túlságosan erősek az állampolgárokkal szemben, és 

túlságosan erősek bármely állami intézménnyel szemben. A par-

lamenti bizottságok csupán hamis ellenőrzést gyakorolnak, mivel 

sem jogosítványaik, sem szerkezetük nem teszi lehetővé, hogy 

ellenőrzést gyakoroljanak a romániai hírszerző szolgálatok fölött. 

(…) Jelenleg senki nem végez reális ellenőrzést a titkosszolgála-

tok fölött. Egyetlen ellenőrzés létezik, az intézményen belül, az 

igazgató szintjén, aki a politikai osztályból származik” – fűzte 

hozzá az exelnök.  

(Mediafax, Băsescu: Comisiile parlamentare nu sunt capabile să 

controleze serviciile. E un fals control.) 

Néhány nappal később kelt Facebook-bejegyzésben 

Băsescu azt fejtegette, hogy az ügyészség egyes tagjai a Román 

Hírszerző Szolgálat (SRI) parancsait hajtják végre. „SRI-tisztek 

felügyelete alatt dolgoznak a dossziékon és az ankétokat erősza-

koltan a SRI által óhajtott következtetésekre jutás felé befolyásol-
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ják, anélkül, hogy a vádlottak bűnösségét valós bizonyítékokkal 

tudnák alátámasztani.”  

Nemsokára még ennél is tovább menve olyan ügyészekről 

beszélt, akik „az előzetes letartóztatási kérelmekbe és a vádiratba 

bizonyítékokkal alá nem támasztott vádakat visznek be, a vádlott-

ra nézve előnyös bizonyítékokat pedig eltüntetnek, félrevezetve a 

bírókat. Ügyészek, akik ankét alatt álló ügyek dossziéiból szár-

mazó információkat szelektíven juttatnak el a sajtónak, a nyilvá-

nosság óriási nyomását alakítva ki. A bírókat pedig gyakran befo-

lyásolja, megfélemlíti a nyilvánosság nyomása.”     

(Flux 24, Băsescu: Sunt procurori care lucrează în dosare sub 

controlul ofiţerilor SRI.) 

 

Utolsókként érkezett őslakosok 

 

Három-négy évvel a rendszerváltás után Romániában a holo-

kausztot érintő minden történelemhamisítás alaposan ki lett iga-

zítva, azóta valamennyi hazai nemzetiség története közül a zsidó-

ké számít az egyedüli megbízhatóan tisztázottnak. A többi romá-

niai nemzetiség történetét is csak úgy lehetne valóban „tisztába 

tenni”, a hamisításoktól mentesíteni, ahogy az a zsidó holokauszt 

esetében történt. Vagyis a Wiesel-jelentés megírására felkérthez 

hasonló nemzetközi történészbizottság(ok) igénybevételével. 

Amíg ez nem történik meg, Romániában a zsidó kivételével a 

többi nemzetiség vonatkozásában csak nagymértékben átpoliti-

zált, kozmetikázott, meghamisított hivatalos történelemről, törté-

nelemoktatásról beszélhetünk. Olyanról, amelynek célja nem a 

történelmi igazság ismertetése, hanem – a Wiesel-bizottság jelen-

téséből idézve – „Románia viktimizálása, dicsőítése, és felmenté-

se”, „a románok (…) heroizálása (hősiesítése)”, „a felelősség 

elhárítása, az atrocitások méreteinek a minimalizálása, a kivéte-

lesség hangsúlyozása” stb. stb. 
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Vizuális „történelem-kiigazítással” is élt 2018-ban, a centenárium évé-

ben megrendezett városnapok alkalmából a kolozsvári polgármesteri 

hivatal. Első nekifutásra olyan óriásposztert állíttatott fel a város főte-

rén, amelyen egy Trianon előtt ugyanitt készült fotó volt látható. Csak 

éppen nem eredeti formájában, hanem cenzúrázott változatban: a ha-

talmas méretűre nagyított reprodukcióról gondosan eltüntették az üzle-

tek cégtábláinak magyar feliratait… (Forrás: Főtér.ro)  

 

A romániai magyar kisebbség történetének megbízható, 

hiteles megírására hivatott nemzetközi történészbizottságnak el-

sőként a dák–római kontinuitáselméletet kellene megvizsgálnia. 

Ez az elmélet politikai célok elérése érdekében született. Annak 

idején a magyar nemesség tagjai azzal indokolták, „legitimálták” 

kiváltságaikat, hogy ők hódítók örökösei. Legalább részben en-

nek überelése (felülmúlása) céljából kaptak helyet a dákoromán 

kontinuitáselméletben a „még előkelőbb hódító”-nak nyilvánított 

rómaiak. A dákok pedig a területen való elsőség, a kontinuitás 

„demonstrálása” miatt váltak szükségessé. Rájuk való hivatko-

zással lehetett Erdélyt a román nép bölcsőjének nyilvánítani.    

Hasonló célzattal született kontinuitáselmélete sok más 

népnek van. Az albánok például saját dák/trák–albán kontinuitás-
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elmélettel is büszkélkedhetnek, bár arrafelé nem ezt, hanem az 

illír–albán kontinuitáselméletet tekintik hivatalosnak. Igaz, tudo-

mányos szempontból utóbbi sem bizonyított… Még kevésbé az 

etruszk/pelaszg–albán kontinuitáselmélet, amely mellett pedig 

(szintén politikai célzattal) az albánok Ceauşescuja, maga Enver 

Hoxha is letette a garast… 

A bolgárok a két világháború között leginkább török, a kommu-

nizmus idején pedig „őshonos szláv és trák” eredetűnek mondták 

magukat, ám egy ideje teret nyer az iráni származásukat hirdető 

elmélet is. Az ukrán nyelv keletkezéséről egyenesen Oroszország 

elnöke, Vladimir Putyin fogalmazott meg saját elméletet, amely 

úgy kezdődik, hogy  

a XVI. századig az orosz és az ukrán nyelv között semmilyen 

különbség nem volt.  

Létezik magyar–sumer, magyar–kelta, magyar–japán, 

magyar–etruszk rokonságról szóló elmélet is. Utóbbi megalkotója 

ráadásul még csak nem is magyar. Mario Alinei, az Utrechti 

Egyetem nyelvészprofesszora 2013-ban megjelent Etrusco: una 

forma arcaica di Ungharese (Az etruszk, mint a magyar egy arc-

haikus formája) című könyvében azt állítja, hogy a Római Biro-

dalmat megalapító etruszkok a Kárpát-medencéből vándoroltak ki 

több száz évvel Krisztus születése előtt, és valószínűleg magyarul 

beszéltek, hiszen az etruszk nyelv rokon/megegyezik a magyar-

ral. Más szóval a könyv szerzője nemcsak az etruszk őstörténet 

korábbi eredményeit értelmezi át, hanem az ősmagyar honfogla-

lás dátumával kapcsolatban is új hipotézist fogalmaz meg. 

Amennyiben az olasz professzor elmélete igazolást nyerne, egye-

bek között azt is jelentené, hogy akkor sem a románok voltak 

előbb Erdélyben, ha a dákoromán elmélet netalán igaz. Magyar-

országon ennek ellenére (értsd: politikai meggondolásból) sem 

veszik komolyan. 

Hosszasan lehetne még sorolni a forgalomban lévő konti-

nuitás-, illetve eredetelméleteket, amelyek többségének közös 

nevezője a következő: a saját népét mindegyik „ősibbnek”, „di-

csőségesebbnek”, előkelőbbnek, kiválóbbnak akarja feltüntetni 
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másoknál. Általában nem csupán dicsekvésképpen, hanem bizo-

nyos előjogok, előnyök „legitimálása” céljából. Persze, amennyi-

ben tudományosan igazolható lenne, a dákoromán kontinuitásel-

méletet – a más országokban forgalomban lévőkhöz képest amo-

lyan szabályerősítő kivételként – igaznak is tekinthetnénk. Csak-

hogy hiteles történeti, régészeti, antropológiai, nyelvészeti, etno-

gráfiai, zenei bizonyítékok nem szólnak mellette. Romániában 

ennek ellenére tekintik megkérdőjelezhetetlennek. A vitatása ta-

bunak számít. Ha erről esik szó, csak egyet szabad: azt szajkózni, 

ami a tankönyvekben áll.  

Ennek ellenére a román történészek között is akadnak re-

nitenskedők.  

Neagu Djuvara, a párizsi Sorbonne egyetemen tanult tör-

ténész azzal sokkolta a román közvéleményt, hogy Thocomerius 

– Negru Vodă. Un voievod cuman la începuturile Tării Româneşti 

( Tochomerius – Egy kun vajda Havasalföld történelének kezde-

tén) című könyvében azt állítja, a havasalföldi vajdaság alapítói, a 

román nemzet „atyjával”, a legendás Negru Vodă-ként ismert 

Basarabbal az élen nem románok voltak, hanem kunok. Ráadásul 

a nemzetközi szinten is szaktekintélynek számító román történész 

a korai havasalföldi arisztokrácia nagyobb részét szintén kunnak, 

kisebb részét szlávnak határozta meg.   

2012-ben a România liberă napilap a következőket adta 

hírül. A bukaresti régészeti intézet egyik kutatási programjában a 

Basarab fejedelmi család származásának DNS-vizsgálattal való 

felderítése is szerepelt. Elsőnek Vlaicu Vodă havasalföldi fejede-

lem sírját nyitották meg, aki kun származásúnak bizonyult. A 

régészek eredeti tervében Mircea cel Bătrân, Matei Basarab, Mi-

hai Viteazul és Radu de la Afumaţi etnikai eredetének a ponto-

sabb meghatározása is szerepelt, csakhogy Puiu Haşotti művelő-

dési miniszter elrendelte a korai havasalföldi fejedelmek kihanto-

lásának és földi maradványaik tudományos kutatásának a leállítá-

sát. A Djuvara elméletének megerősítését vagy cáfolatát lehetővé 

tevő tudományos kutatás betiltása azért is érdekes fejlemény, 
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mert Havasalföld alapítóinak kun eredetét már a legnagyobb ro-

mán történésznek tartott Nicolae Iorga is felvetette…  

Szintén Neagu Djuvara a dákoromán eredet kapcsán rá-

mutatott: a terület elfoglalása után a rómaiak által Daciába telepí-

tett népesség többsége nem latin lehetett, hiszen a soknemzetisé-

gű birodalom balkáni, illetve közel-keleti részéről származtak. 

Ahogy azt nemcsak külföldön tartják, de a háború előtti neves 

román történészek is gondolták… 

A hivatalosnak számító román történelemben fellelhető-

ekhez képest eretnek gondolatokat tartalmaz például Lucian Boia 

Istorie şi mit în conştiinţa românească (Történelem és mítosz a 

román köztudatban. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest–Kolozsvár, 

1999) című műve, vagy Sorin Mitu 1999-es tankönyve is. Ennek 

ellenére a román nemzettudat változatlanul a dákoromán kontinu-

itás elméletre épül, ebben hinni hazafias kötelesség, a románok 

túlnyomó többsége igaznak vallja. A nacionalisták pedig mindent 

ütő aduászként használják. Mégpedig nemcsak elméleti szinten. 

Szemléltetésképpen egy példa a számtalan közül arra, hogy a 

mindennapi gyakorlatban ez az elmélet miként alakul át a más 

nemzetiségűek hátrányos megkülönböztetésének, háttérbe szorí-

tásának eszközévé.  

Kevéssel Erdély, a Bánság és a Partium Romániához csa-

tolása után, 1924–1925-ben Nagykároly – Bukarest által „túlsá-

gosan magyarnak” ítélt – övezetébe románosítási célzattal Mára-

marosból, az Avasból, Szilágy megyéből, a Mócvidékről stb. ko-

lonistákat, gyarmatosítókat telepítettek. Az utóbbiak által akkori-

ban létrehozott falvak mai lakói egyfelől büszkén vallják magukat 

például „síksági mócok”-nak, akiket Nagy-Románia létrejötte 

után „az országhatárt védeni” telepítettek ide a hegyekből. Másfe-

lől mély meggyőződéssel hangoztatják, hogy ennek a földnek ők 

az őslakói. Legutoljára érkezettekként ezt annak egyenes folyo-

mányaként állítják, hogy a 2000 évvel ezelőtt itt élt dákok le-

származottainak vallják magukat. Mivel pedig jelenlétük nemzet-

politikai célokat szolgál, különleges státuszt élveznek. A román 

hatóságok gyakorlatilag idetelepítésük óta kivételezettekként ke-
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zelik, pozitív megkülönböztetésben részesítik őket. A dákoknak 

„köszönhetően” nagyon kedvezményes áron jutottak az 1921-es 

földreform alkalmával a román állam által magyar nagybirtoko-

soktól elvett földekhez. Falvaik kiépítéséhez az államtól és a he-

lyi hatóságoktól egyaránt bőkezű támogatást kaptak. Miközben a 

szomszédos magyar és sváb községek lakosai kénytelenek több-

nyire saját erőből gazdálkodni, a kolonisták településeinek fej-

lesztésére hamarabb jut pénz „más forrásokból”. Az illetékesek 

esetükben „másként” (megkülönböztető szempontok figyelembe-

vételével) alkalmazzák a törvényeket, és így tovább. 

 

Két konzuli jelentés 

 

A magyarországi rendszerváltás után a Magyar Országos Levéltár 

addig titkosnak számított iratai is kutathatóakká váltak. A követ-

kező két irat Domokos Gergely kutatásainak köszönhetően került 

napvilágra. 

 

Szigorúan titkos. Vékás Domokos kolozsvári főkonzul jelentése 

Várkonyi Péter külügyminiszternek a Szatmár megyei helyzetről. 

Kolozsvár, 1988. március 8. 

Az utóbbi időben több alkalom nyílt arra, hogy a megyé-

ben élő értelmiségiekkel, a magyar nemzetiség más képviselőivel 

személyes beszélgetést folytassunk, és áttekintsük mindenekelőtt 

az ott élő magyarság helyzetének alakulását. A román nemzetisé-

gi politika megnyilvánulásaival kapcsolatos megnyilatkozásaikat, 

véleményeiket és tapasztalataikat, amelyek – természetesen Ro-

mánia egyik tájegységéről nyújtanak tájékoztatást – az alábbiak-

ban foglaljuk össze. 

A vélemények megegyeztek abban, hogy a megyében élő 

összlakosság számára – történelmi és társadalmi fejlődésből ere-

dően – az együttélés, a kölcsönös megbecsülés és az együttes 
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építőmunka lehetősége volna a természetes. Többségük azonban 

ezt a lehetőséget már teljesen esélytelennek tartja. Mint mondot-

ták, a román ajkúak számára megfelel és természetes az eluralko-

dott állapot, a gazdasági, politikai élet bizonyos jelenségein kívül, 

egyetértenek a hivatalos politikával. A románság történelem-

szemléletében a tények, az elemi igazságok mellőzése érvénye-

sül, a való történelmet nem is akarják megismerni. A tényeket, a 

megnyilatkozásokat – mint mondják – mindig úgy kell nézni, 

ahogy nekik, azaz a románoknak jobb. Ma is él a Dnyepertől a 

Tiszáig (1) terjedő kompakt állam, az egységes politikai nemzet 

eszméje. Ezt elsősorban a húszas években oda telepített románok 

vallják és támogatják. A beszélgetés során szó esett a megye poli-

tikai, gazdasági vezetőinek és az értelmiségiek helyzetéről is. A 

dolgozók érdekképviseletére hivatottakból kiszorították azokat, 

tehát a nemzetiségieket, akik nem tartoznak az állam többségi 

népéhez. Folyamatában elemezték a megyei vezetőréteg összeté-

telét is, hogy választ kapjanak a kérdésre, milyen társadalmi erők 

húzódnak meg ezen vezetők ideológiája és magatartása mögött. 

Megállapították, hogy a jelenlegi vezetőréteg az úgynevezett 

„menekült” románokból került ki, akik 1940-ben távoztak a me-

gyéből. A magukat „menekülteknek” nevezők sohasem voltak 

őshonosak, hanem csak 1918 után telepítették erre a vidékre Ol-

téniából, Moldvából, Besszarábiából és Bukovinából. (2) Köztük 

számos vasgárdista is volt, ezek felfelé ívelése azonban csak az 

50-es években vált érezhetővé. A csoportérdekekre, egymás tá-

mogatására példának említették, ahogyan ezekből először párttag, 

majd vezető funkcionárius lett. A 60-as években már tapasztalha-

tó volt egy-egy kiterjedt család elterpeszkedése a gazdasági és 

politikai élet vezetésében egyaránt. A jelenre pedig a korábbiak-

ban kialakult réteg leszármazottainak erőteljes jelenléte a jellem-

ző. A klikkek összefonódása és a csoportérdek érvényesülése 

manapság tovább fokozódott. Kialakult egy dzsentri magatartás, 

és ennek eredménye a dolgozó emberek bántó lekezelése. 

Az együttélés lehetőségeivel kapcsolatban elmondták, 

hogy azt a nemzetiségek – magyarok, németek, ukránok stb. – 
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óhajtják, módozatait latolgatják, de nem hisznek annak megvaló-

sulásában. Megítélésük szerint a megvalósulás ellen szól a ta-

pasztalható román magatartás, a nemzetiségek tudatos felszámo-

lására irányuló törekvés. Úgy értékelték, hogy mire a történelem 

odafejlődik, mire megérik az elvszerű együttélés lehetősége, 

addigra már a nemzetiségeket felszámolták, elapasztották, 

lényegében megsemmisítették. A jelenlegi helyzetben viszont 

minden a nemzeti egoizmusnak van alárendelve. A román ajkú 

lakosság zöme természetesnek veszi mások elnyomását, a diszk-

riminációt. Úgy értékelték, hogy a nemzetiségek megsemmisí-

tésére irányuló folyamat egy jól megtervezett, átgondolt terv 

szerint történik, és lépésről-lépésre valósul meg. (3.) 

A nemzetiségi iskoláztatás kérdésével kapcsolatban leszö-

gezték, hogy az már a teljes felszámolás végéhez közeledik. Az 

iskolák államosításakor (4) a megyeszékhelyen 4 magyar gimná-

zium, 2 tanítóképző, 2 kereskedelmi középiskola, egy felsőfokú 

ipari iskola, gépipari és egészségügyi középiskola volt. A magyar 

tanítási nyelvű iskolák felszámolásának sok apró lépése volt ta-

pasztalható. Így a 60-as évek elején kampány indult, hogy a szü-

lők ne írassák gyermekeiket magyar iskolába. Az általános iskola 

felső osztályaiban számos magyar tantárgyat román anyanyelvű-

ek tanítottak (zene, torna, kézimunka, környezetismeret, történe-

lem, földrajz). Megszüntették a korábban létező magyar nyelvű 

szakmai oktatást. A középiskolák összevonásával számos magyar 

osztályt is megszüntettek. Konkrét esetek felsorolásával bizonyí-

tották, hogy magyar anyanyelvű falvakban nincs magyar iskola 

(pl. Egri, Ombod stb.), hogy meghurcolták a szülőket, amikor 

magyar osztály indítását kérték (pl. Avasfelsőfalu). Elmondták, 

hogy megyéjükre is érvényes a szabad iskolaválasztás tilalma, de 

hogyha egy nemzetiségi gyerek román tagozatra kíván átmenni, 

azt azonnal engedélyezik. 

A nemzetiség befolyásolásának tervszerű eszköze még a 

hangulatteremtés, mint pl. a helyi (és a központi) sajtóban megje-

lent cikkek sokasága, a hatóságok és az intézmények tevékenysé-

ge. Észrevételezték, hogy a megyeszékhelyen csak olyan társas-
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ház felépítését engedélyezik, amelyben arányosan jelen vannak a 

románok is, majd a város és falvak rendezése során felszámolják 

a többségében magyarlakta negyedeket. A falvakba más vidékek-

ről román idénymunkásokat hoznak, odaszoktatják, majd később 

letelepítik őket. Értékelésük szerint a megyében élő magyarság 

elszigeteltsége már megvalósult. Fellélegzést jelent számukra és 

nagyra értékelik, hogy sorsukra Magyarországon felfigyeltek, és 

azt szóvá is tették. 

A szülőföldet elhagyni szándékozók témakörét áttekintve 

kihangsúlyozták, hogy az áttelepülők jellemző többsége egysze-

rűen emberi módon kíván élni, és nem hisz a kibontakozásban. 

Az értelmiség [a Ceauşescu-rendszer] embertelenné vált jellegét 

nem tudja elviselni, s azért távozik. Az MNK-ba hivatalosan átte-

lepülők száma folyamatosan nő, köztük nagyon sok a fiatal. Na-

gyobb azonban a német ajkú, és az NSZK-ba kitelepülni szándé-

kozó családok száma. 

Románia Szatmár megyéjéből származó információk vilá-

gosan tükrözik az ott élő magyarság társadalmi, gazdasági és kul-

turális viszonyait, helyzetét. Megyei szinten sem rendelkeznek 

önálló nemzetiségi szervezettel, amelynek közreműködő segítsé-

ge révén minimális programként, legalább saját kultúrájuk ápolá-

sát tudnák biztosítani. 

 

Vékás Domokos főkonzul 

 

Magyar Országos Levéltár, a külügyminisztérium TÜK-iratai 

1988, Románia, XIX-J-1-j, 86. doboz, 128-27. ltsz., 00994/1/1988. 

sz., tisztázat. Másolatban megkapta Szokai Imre, az MSZMP KB 

Külügyi Osztályának helyettes vezetője, Barabás János, a KB Agi-

tációs és Propaganda Osztály helyettes vezetője, a Szocialista 

Együttműködés Főosztálya, és a Tájékoztatási Osztály. 

 

(1) Helyesen: „a Dnyesztertől a Tiszáig” („de la Nistru 

pînă la Tisa”) – 1918 előtt a román irredenta, majd a trianoni ha-
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tárokkal elégedetlen, további hódításokról álmodozó szélsősége-

sen soviniszta elemek jelszava. 

(2) A Bánságban és a Partiumban, így Szatmár megyében 

is, a húszas években mintegy 35.000 személyt telepítettek le a 

bukaresti kormányok, létrehozva 111 telepet. A telepesek nagy 

része azonban nem Erdélyen kívülről származott, hanem a hava-

sokból (pl. a Mócföldről), Szatmár megyében létrehozták többek 

között Károlypuszta (Horea), Nagyerdő (Urziceni-Pădure), Trai-

an, Decebal, Dacia telepeket. Lásd Venczel József: Az erdélyi 

román földbirtokreform. In: Az Erdélyi Tudományos Intézet Év-

könyve 1940–41. Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Kolozs-

vár, 1942. 462–465. és Markos András: A románok telepítései, 

különös tekintettel az erdélyi telepítésekre. In: Kisebbségvédelem, 

1943. 3–4. sz., 32–54. 

(3) Roland Vasilievici nyugalmazott szekus ezredes az 

1989-es rendszerváltó események után nyilatkozott arról, hogy a 

Szekuritáté irányításával 1977-től elkezdték gyakorlatba ültetni 

az ország nemzetiségektől való „megtisztítása” céljából kidolgo-

zott, úgynevezett Tiszta Románia programot. Ezt megelőzően 

magyarok aligha értesülhettek, tudhattak erről a szupertitkos terv-

ről. Szatmári magyar emberek 1988-ban mégis „egy jól megter-

vezett, átgondolt terv szerint” történő, „a nemzetiségek megsem-

misítésére irányuló” folyamatról beszéltek a főkonzulnak. Ez is 

jól mutatja: annak idején olyanok is érezhették, tudhatták mi fo-

lyik az országban, akik még csak nem is hallottak a Tiszta Romá-

nia programról. Hiszen nem volt nehéz kikövetkeztetni, mi lehet 

az egymás után születő kisebbségellenes, illetve az államalkotó 

nemzet tagjait favorizáló intézkedések célja.     

(4) A felekezeti iskolákat az 1948. augusztus 3-i „oktatási 

reform” államosította. 

 

* 
Szepes István főkonzul jelentése Puja Frigyes külügyminiszternek 

magyar levéltári anyagok zilahi megsemmisítéséről.  
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(Kolozsvár, 1981. január 19. 9/1981. Szigorúan titkos! Készítette: 

Rudas Ernő Mell.: 9 db.) 

Zilahi kapcsolatunk a közelmúltban tudomásunkra hozta, 

hogy a Szilágy megyei Zilah város – megyeszékhely – rendőrfő-

kapitányságának udvarán a város történelmi múltját atestáló, va-

lamint egyéb korabeli dokumentumokat égettek el nagy mennyi-

ségben. Az összességében felbecsülhetetlen értékű – javarészt 

magyar vonatkozású – forrásanyag az 1300-as évekig nyúl[ik] 

vissza. A most megsemmisített tényanyag hollétéről, létezéséről 

korábban csak kevesen szereztek tudomást. Még szakértők szá-

mára sem tették hozzáférhetővé e dokumentumok tanulmányozá-

sát. Az évek hosszú során a rendőrség épületében felgyülemlett 

régi okmányokat különböző levéltárakból, könyvtárakból, ma-

gángyűjteményekből, hagyatékokból hordták össze. A tárolás 

körülményei arról árulkodnak, hogy már akkor sem a feldolgozás 

szándékával. Az anyag egy részét az 1900-as évek elején valószí-

nűleg szisztematikusan feldolgozták. Ezt támasztja alá e találom-

szerűen, sebtében összeszedett néhány dokumentum egyes példá-

nyain fellelhető évszám- és tárgymegjelölés. Az anyag kutatása, 

rendezése és feldolgozása esetén meggyőző, hiteles okmányokra 

alapozottan tanúskodott volna a város történelmi múltjának és 

fejlődésének folyamatáról, eseményeiről. Ez azonban feltehetően 

nem egyezik a jelenlegi romániai „történelemformálás” e tájakra 

vonatkozó „kutatásaival”, axiómáival. 

Az eset kétségkívül nem egyedülálló, vagy szórványjelen-

ség, hanem a jelenlegi, tényeket mellőző történelemírás szükség-

szerű következménye. Ezt a feltevést látszik alátámasztani az is, 

hogy tájékozódásunk szerint a kulturális és rendőri szervek hu-

zamosabb ideje nagy érdeklődést tanúsítanak a különböző hagya-

tékok, kéziratok, okmányok iránt.  

A mellékelten felterjesztett 9 okmány közül, melyeket 

kapcsolatunk személyesen hozott be a Főkonzulátusra, megítélé-

sünk szerint különösen figyelemreméltóak az alábbiak: 

– Lajos király 1374-ben Kolozsvárott kiadott oklevele; 
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– Ulászló király 1496-ban kiadott – zilahi lakosokat illető – ki-

váltságos levele; 

– II. Lajos király Zilah városának pallosjogot adományozó, 1519-

es okmánya; 

– Az 1792. évi kolozsvári országgyűlés összehívása; 

– Az erdélyi katolikus püspök 1803-as levele a zilahiak privilégi-

umainak megerősítésére. 

Javasoljuk a mellékelten felterjesztett okmányok illetékes 

szaktudományi intézethez történő eljuttatását. 

 

Dr. Szepes István főkonzul 

(Magyar Országos Levéltár, a külügyminisztérium TÜK-iratai 

1981, Románia, XIX-J-1-j, 127. doboz, 00741., gépirat.) 

 

Megjegyzés  

Néhány évvel az 1989. decemberi események után a 

Szatmári Friss Újság riportereként a piskolti polgármesteri hivatal 

épületében véletlenül összefutottam valakivel, akit a Ceuşescu-

rendszer idején ismertem meg. Az illető magyarul tökéletesen 

beszélő román férfi volt, a Székelyföldről került Nagykárolyba, 

és annak idején a háta mögött azt suttogták róla, hogy „beszámo-

lókat fogalmaz” a Szekuritáténak. – Mi járatban itt? – kérdeztem 

rá a rendszerváltás utáni piskolti találkozásunk alkalmával. Za-

varba jött, és némi gondolkozási szünet után vontatottan azt vála-

szolta, hogy a polgármesteri hivatal irattárát válogatja át. – Mi-

lyen célból? – kérdeztem tovább. Zavara szemmel láthatóan fo-

kozódott. Végül azt mondta, hogy szelektálást végez, mert a fö-

löslegessé vált anyagokat nem tartják tovább. – Megsemmisítik? 

– firtattam. – Igen – hangzott a bizonytalan válasz. – Előtte néhá-

nyat láthatnék én is? – folytattam. Az emberem hirtelen ideges 

lett, és kurtán-furcsán közölte: – Azt nem lehet, mert bizalmas 

iratokról van szó! 

A dolog már csak azért is szeget ütött a fejembe, mert tud-

tam a férfiról, hogy azelőtt hivatásos sofőrből lett garázsmester-

ként tevékenykedett. Nem értettem, miért éppen egy nagykárolyi 
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sofőrre bízzák a piskolti polgármesteri hivatalban őrzött iratok 

„szelektálását”, ezért Piskolton és más településeken is érdeklőd-

tem. Annyit sikerült megtudnom, hogy „bizalmi emberek” akko-

riban minden polgármesteri hivatal irattárát átvizsgálták, és bizo-

nyos iratokat megsemmisítettek.  

Miért kellett a diktatúra idején megőrzött iratok egy részét 

„bizalmi emberek” megsemmisítsék a rendszerváltás után? Erről 

azóta sem tudok biztosat. Talán, mert Ceauşescu idején cenzúráz-

ták a tömegtájékoztatási eszközöket, 1989 decembere után vi-

szont az ilyen iratok tartalma akkor is könnyen a nagy nyilvános-

ság elé kerülhet, ha a hatalom ezt szeretné elkerülni? 

 

* 
A Wiesel-bizottság mintájára létrehozandó, de a romániai magyar 

kisebbség történetének hiteles megírására hivatott nemzetközi 

történészbizottság értékelhetné a Vékási Domokos főkonzul által 

leírtakat, de a magyar levéltári anyagok megsemmisítésének „rej-

télyéről”, sőt az 1989-es rendszerváltás utáni irattári „kiselejtezé-

sekről” is leránthatná a leplet.   

Ugyanez a nemzetközi történészbizottság néhány Avram 

Iancu történelmi szerepével kapcsolatos kérdésnek is utánanéz-

hetne. Amint láttuk, ha a zsidó holokauszt került szóba, a román 

történészek – mivel tartalma gyökeresen ellentmondott a saját 

állításaiknak –, amíg sarokba nem szorították őket, egyszerűen 

úgy tettek, mintha Matatias Carp Cartea Neagră című könyve 

nem is létezne. Hasonló a helyzet például báró Kemény Gábor 

Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848–49-ben című, ala-

posan dokumentált könyvével, amely kevéssel a tragikus esemé-

nyek után (1860-ban) jelent meg, helyi származású, kortárs szer-

ző tollából, aki a Magyar Történelmi Társulat elnöke is volt.  
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Báró Kemény Gábor: Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848–

49-ben. A könyv (a cím beírásával a Google keresőjébe) a Magyar 

Elektronikus Könyvtárban is elérhető. 

 

Az ebben a könyvben és számtalan más hiteles dokumen-

tumban leírtak figyelmen kívül hagyásával nyilvánították 2016-

ban Avram Iancut – akinek sok településen szobrot is állítottak – 

a Román Nemzet Hősévé („Erou al Naţiunii Române“). Az 1989-

es fordulat után a háborús bűnös Ion Antonescunak is több tele-
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pülésen állítottak szobrot. De ezek csak a Wiesel-bizottság jelen-

tésének a közzétételéig állhattak…   

Részletek egy Herta Müller bánsági születésű, Nobel-díjas 

írónővel készített interjúból:  

(A második világháborúban történtekkel kapcsolatban – B.E.) 

„meg akartam ismerni annak a kisebbségnek a szerepét, amely-

nek tagja vagyok, és Románia hivatalos történelmének azt a mér-

hetetlen meghamisítását, amely szerint mi (értsd: romániaiak – 

B.E.) mindig a Szövetségesek és a Szovjetunió oldalán álltunk. 

Miközben a valóságban az utolsó előtti napon váltottunk frontot, 

addig zsidókat öltünk, cigányokat öltünk, lezajlott Antonescu 

pere. Foglalkoztatott mindez, ahogy az is, hogy a hivatalos törté-

nelemben csak németek és magyarok voltak fasiszták, románok 

egyáltalán nem. Mindez dühített. Dühített az is, hogy minden 

németet fasisztaként ábrázoltak. Gyerekkoromban a tanyánkon, 

hogy ne mehessünk templomba, moziba vittek, ahol a ’60-as évek 

elején Fritz-es filmeket vetítettek, amelyekben mindig idióta SS-

németek szerepeltek, mintha a románoknak semmi közük nem 

lett volna az ilyen dolgokhoz, ők illendően viselkedtek, miközben 

mi fasiszta ivadékok voltunk. (…) Számomra ez a tapasztalat, 

annak a módnak a tanulmányozása, ahogyan a mi kisebbségünk 

Hitler ötödik kerekévé vált, és a román történelem hazugságai 

nagy jelentőséggel bírtak.” 

(Gabriela Adameşteanu: Limba română participă la limba ger-

mană în care scriu, un interviu cu Herta Müller. Bucureştiul cul-

tural, 2009. október.) 

A román történelem hasonló hazugságai között szülővá-

rosomhoz kötődők is akadnak. Utóbbiak egyike egyenesen orszá-

gosan ismert (volt?). Kisiskolás koromban azt tanították az isko-

lában, hogy 1944. október 25-én a dicsőséges román hadsereg 

hosszú és nehéz harcok árán űzte ki az ádáz fasisztákat szülővá-

rosomból. A tankönyvünkben Utolsó barázda címmel Dragoş 

Vicol által írt meseszerű történetet olvashattunk erről. Nagyká-

roly Románia területének súlyos véráldozatok árán visszafoglalt 

utolsó barázdája? „Hogy a magyar pusztuljon” című könyvemben 
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már tisztáztam: ez bizony kitaláció. Az említett könyv „Utolsó 

barázda” – szépséghibával című fejezetében pontosan leírtam 

1944 október 25-e hiteles nagykárolyi történetét. Így azt is, hogy 

a szovjet meg a román (és nem csupán a román) hadsereg katonái 

azon a napon tényleg bevonultak Nagykárolyba, de közben egyet-

len puskalövés sem dördült el, hiszen a német és a magyar csapa-

tok már korábban kivonultak a városból. Ami azonban természe-

tesen nem képezi akadályát annak, hogy a Román Katona Em-

lékműve előtt Nagykárolyban évente országos odafigyeléssel 

megrendezésre kerülő október 25-i ünnepségek továbbra is a ro-

mán csapatok által a város elfoglalásáért vívott hősies harcokról 

szóljanak. Miközben a szovjet csapatoknak még a jelenlétéről is 

legfeljebb csak futólag történik ilyenkor említés. Holott a román 

hadsereg – amely akkor állt át a leendő győztesek oldalára, ami-

kor a háború kimenetele már eldőlt – a valóságban igencsak má-

sodszereplőként vett részt az eseményekben. Az akkori erőviszo-

nyok szerint a román átállás nélkül a szovjetek legfeljebb valami-

vel lassabban nyomultak volna előre Észak-Erdély területén.   

Nem folytatom: közös történelmünknek kevés olyan ese-

ménye ismeretes, amely ne adna munkát a romániai magyarság 

történelmének hiteles megírása céljából létrehozandó nemzetközi 

bizottságnak.  
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A román modellt jól szemléltető kisebbségvédelmi 

konferencia 

 

Abból az alkalomból, hogy Románia kereken húsz évvel koráb-

ban ratifikálta az Európa Tanács keretében kidogozott és elfoga-

dott Keretegyezményt a Nemzeti Kisebbségek Védelméről, Ro-

mánia külügyminisztériuma, valamint a kolozsvári Babeş–Bolyai 

Tudományegyetem 2015. április 30-án nemzetközi konferenciát 

tartott. E rendezvény megszervezése és lebonyolítása kitűnően 

szemlélteti, hogyan is néz ki a kisebbségvédelem román modellje 

a gyakorlatban. A jeles eseményről több erdélyi magyar média-

termék közölt beszámolót, az alábbi részletek ezekből valók.  

„A román diplomácia feltalálta a kisebbségek nélküli ki-

sebbségvédelmet. (…) A konferencia meghívottjai közül csak 

egyetlen tényező hiányzott: Románia legnagyobb kisebbségi kö-

zössége, a magyar közösség képviselője.” (Balogh Levente: Vé-

delem kisebbség nélkül. Krónika, 2015. május 09.) 

„A konferencia tárgya a húsz éve elfogadott kisebbségvé-

delmi keretegyezmény és a kisebbségvédelem román modellje 

volt, ennek ellenére nem hívták meg az RMDSZ-t vagy más ma-

gyar szervezetet, és még csak a kolozsvári Kisebbségkutató Inté-

zetet sem. A résztevőket is szelektálták: újságírókat csak úgy en-

gedtek be, ha sajtóigazolványukat jól látható helyre kitűzték, ki-

sebb szóváltás után lapunk munkatársa is csak így léphetett be. A 

diákok sem hallgathatták meg a felszólalásokat, ha nem bizonyí-

tották, hogy egyetemisták. Bár a kétnyelvűségért küzdő kolozsvá-

ri Musai-Muszáj csoport képviseltette magát a teremben, arra 

nem találtak alkalmat, hogy felszólaljanak.” (Kustán Magyari 

Attila: Kisebbségvédelmi konferencia magyarok nélkül. Maszol, 

2015. április 30.) 
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„A bejáratnál markáns arcélű férfiak igazoltatták jelen so-

rok szerzőjét. Hogy ki maga. Mondtam, egyrészt ennek az egye-

temnek a tanára, másrészt újságíró, harmadrészt pedig magyar, 

vagyis kisebbségi. (...) Ez hatott. A teremben igen nemzetközi 

hangulat uralkodott. A szónoki asztalon hat név. Mindenki feszült 

izgalommal várta az előadók megjelenését. (…) Bogdan Aures-

cu külügyminiszter vezette a sort, balján Gianni Buquicchio, a 

Velencei Bizottság elnöke lépkedett. Jobbján Cristina Popes-

cu vonult. Róla később kiderült, hogy a Romfilatelia S.A. (Ro-

mán Filatéliai Társaság) vezérigazgatónője. És az is, hogy miért 

volt ott. Aztán Vasile Puşcaş és Dan Petre következett. Róluk 

nem derült ki semmi. A sort Ioan-Aurel Pop, a BBTE rektora 

zárta. (…) A Rector Magnificus (…) románul elmondta, hogy a 

legutóbbi népszámlálás adatai szerint Románia lakosságának 90 

százaléka román, 6,5 százaléka magyar, majdnem 3 százaléka 

roma, a maradékot pedig mintegy 20 kisebbségi közösség tagjai 

alkotják. És tessék: a román állam az összest elismeri, és még 

parlamenti képviseletük is van. Utána Erdély következett: az em-

lített adatok szerint Erdély lakosságának háromnegyede román, 

18 százaléka magyar, a többi szláv, roma, örmény, zsidó stb. Te-

hát a tisztelt nagyérdemű vegye észre, hogy bár a kisebbségek 

kevesen vannak, a román többség mégis milyen jól bánik velük. 

Ezt követően a rektor áttért a hely szimbolikus voltára. Egy olyan 

egyetemen zajlik a konferencia, ahol a diákok szabadon választ-

hatják az oktatás nyelvét. Tanulhatnak magyarul, románul, néme-

tül, angolul és franciául, ahogy tetszik. Mi több, a kisebbségek 

védelmében az egyetem a pozitív diszkriminációtól sem riad visz-

sza. Tessék: egy magyarul tanuló diák kétszer, egy németül tanu-

ló diák két és félszer annyi állami finanszírozást kap, mint egy 

románul tanuló. (Szerk. megj.: A finanszírozást nem a hallgató, 

hanem az egyetem kapja az államtól jól meghatározott fejkvóta 

rendszerben. Vagyis az egyetemnek megéri kisebbségi diákokat 

anyanyelvükön oktatni.) És a sor hosszan folytatható. (Szántai 

János: Kisebbségvédelmi konferencián „bélyegezték” meg az 
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autonómiát. Mégpedig maga a román külügyminiszter. Főtér.ro, 

2015. április 30.) 

„Gianni Buquicchio, a Velencei Bizottság [az Európa Ta-

nács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó testülete – 

B.E.] elnöke egyebek mellett arról beszélt, örömmel csatlakozik 

egy ilyen eseményhez, ’ünneplendő az együttélés és egyetértés 

elmúlt húsz évét.’ Azt is mondta, Kolozsvár megannyi vallási, 

nyelvi, kulturális kisebbségnek ad otthont, a Babeş–Bolyai Tu-

dományegyetem pedig egyike a legsikeresebb példáknak, ame-

lyeket felmutathat az ország a multikulturalitás felvállalásában. A 

Velencei Bizottság pozitív és építő jellegű megközelítést tapasz-

tal Románia részéről a kisebbségvédelemben – fogalmazott 

Gianni Buquicchio. Kijelentette, a Velencei Bizottságnak nem 

feladata, hogy monitorozza az országok kisebbségvédelmét, de 

azt tapasztalja, hogy a román hatóságok kiemelten figyelnek a 

kisebbségvédelmi keretegyezmény és más alkalmazható normák 

betartására. Azt is megemlítette, hogy Románia kezdeményezően 

járult hozzá a Velencei Bizottság általános kisebbségvédelmi 

jelentéseinek az elkészítéséhez.” (Kustán Magyari Attila) 

„Gianni Buquicchio a konferencia előtt elmondta, sem az 

országok kormányai, sem a kisebbségek képviselői nem illetéke-

sek annak megítélésében, hogy egy országban betartják-e a ki-

sebbségek jogait. Szerinte ez az ET és a keretegyezményt ellen-

őrző szakértői bizottságnak tiszte. Hozzátette, 1991 óta jár rend-

szeresen Romániába, és személyesen is tapasztalta, hogy az or-

szág milyen fejlődésen ment át a kisebbségi jogok biztosítása 

területén. ’Mindig vannak viták, mindenki egy kicsit többet akar, 

de a dolgok nagyjából rendeződtek, jó az együttműködés a román 

többség és a magyar kisebbség között’ – állapította meg a Velen-

cei Bizottság elnöke. Arra a felvetésre, hogy a konferenciára nem 

hívták meg a magyar kisebbség képviselőit, kijelentette: úgy tud-

ja, a konferencia nyitott, bárki részt vehet rajta.” (Kisebbségvéde-

lem kisebbségek nélkül. Konferencia ellentmondások kereszttüzé-

ben. Háromszék, 2015. május 1.) 
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„Buquicchio úrnak nyilván nem esett nehezére a dicséret, 

ugyanis a konferenciát követő ceremónia keretében az egyetem 

díszdoktorává avatták. (…) Talán kicsit másképp beszélt volna az 

elnök úr, ha megfigyeli, hogy a híresen multikulti egyetemen 

detektorral kell keresni a magyar és német feliratokat, továbbá az 

Aula Magna tobzódik a román nemzeti ikonográfiában. (Szántai 

János) 

„Bogdan Aurescu külügyminiszter kijelentette, hogy Ro-

mánia kialakította saját kisebbségvédelmi modelljét, amelynek 

alapja a kisebbségek bevonása a politikai döntéshozatalba. A mo-

dell nem tökéletes, szükség van folyamatos fejlesztésére, de jobb 

megoldást nyújt a kisebbségi kérdésre, mint más modellek.” 

(Kustán Magyari Attila) 

„A külügyminiszter úr elmondta: nagy öröm számára az 

ország legmultikulturálisabb egyetemén arról beszélni, hogy egy 

igazán demokratikus ország nemcsak tiszteli a kisebbségi identi-

tást és kultúrát, hanem keretet teremt neki a fejlődéshez. Ezt vi-

szont határozottan NEM a szegregáció köntösében képzeli el. Az 

interkulturalitás azt jelenti, hogy a kisebbségeknek integrálódniuk 

kell abba a többségi társadalomba, amelyben élnek. Ez természe-

tesen nem egyenlő az asszimilációval. De a szegregáció sem kí-

vánatos. A szegregáció, az izoláció, a területi autonómia nem jó 

koncepció. Ja, és a kisebbségvédelem belügy. Magyarország tehát 

csak konszenzuálisan legyen szíves közelíteni a határain túl élő 

magyar kisebbség védelméhez. Az egyoldalú megközelítés nem 

ér. Ezt követően a román sajtó által A Bélyegek Úrnőjé-

nek titulált Cristina Popescu kapott szót. A korábban a Román 

Hírszerző Szolgálat munkatársaként, majd tisztjeként aktiváló 

hölgy bemutatta (kiváló angolsággal, ahogy egy ex-kémnőhöz 

illik), milyen gazdagon reprezentáltak a romániai kisebbségek a 

nemzeti bélyegeken, 2006-tól napjainkig.” (Szántai János) 

„Sajtótájékoztatóján Bogdan Aurescu külügyminiszter az 

RMDSZ hiányát firtató újságírói kérdésre úgy válaszolt, a ma-

gyar, a német, a török kisebbségnek számos képviselője megje-

lent, másokkal együtt. A kérdést többen megismételték, de a ko-
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rábbinál bővebb választ végül nem kaptak – bár azt még hozzátet-

te, a romániai kisebbségi modellt elismerik Európában.” (Kustán 

Magyari Attila) 

 „A konferencián hívatlanul vett részt Izsák Balázs, a Szé-

kely Nemzeti Tanács elnöke, aki szintén nem kapott szót a te-

remben, és ő is csak a folyosón mondhatta el véleményét: Romá-

nia tulajdonképpen azt ünnepli, hogy húsz éve folyamatosan 

megszegi a kisebbségvédelmi keretegyezmény előírásait. Kifej-

tette, alig van olyan előírása az egyezménynek, amelyet Románia 

folyamatosan ne sértene meg. (…) ’Ezen a konferencián sok szép 

dolgot mondtak, épp csak a valóságról nem esett szó’ – jelentette 

ki Izsák Balázs. Hozzátette: a felszólalók nyilvánvalóan tisztában 

vannak azzal, hogy mi a valóság, de megpróbálták elkerülni an-

nak a lehetőségét is, hogy kritika hangozzon el.” (Háromszék)  

 

Utójáték  

Három héttel a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegye-

tem keretében a fentebb leírt módon megrendezett nemzetközi 

konferencia után (2015. május 21-én) Angel Tîlvar, a határon túli 

románokért felelős tárca nélküli miniszter, A kulturális sokszínű-

ség, párbeszéd és fejlődés világnapja alkalmából közleményt 

adott ki. Ebben egyebek között az áll, hogy a romániai kisebbsé-

gek tagjai tökéletesen integrálódtak a román társadalomba, meg-

őrizve önazonosságukat úgy, hogy nem érik őket a beolvasztá-

sukra irányuló törekvések. A kisebbségek olyan jogi keretet él-

vezhetnek, amelyben a román állam hathatós támogatásának kö-

szönhetően akadály nélkül élhetik meg sajátos kultúrájukat.  

A határon túli román közösségek vezetői számára 2015. 

augusztus elején megrendezett 13. marosfői szabadegyetemen 

Marcel-Dumitru Bujor, Románia Szenátusa határon túli románok 

bizottságának elnöke kijelentette: Romániát mintának lehet tekin-

teni az Európai Unióban, ami a nemzeti kisebbségekkel szembeni 

bánásmódot illeti, míg az olyan országokban élő román kisebbsé-

gek, mint Ukrajna, Szerbia, Magyarország vagy Transznisztria 

nem rendelkeznek azokkal a jogokkal, melyeket Románia a saját 
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kisebbségeinek szavatol. Bogdan Aurescu román külügyminiszter 

üzenetet intézett ugyanehhez a fórumhoz, ebben egyebek között 

azt írta, Románia jó példát mutat a világnak, és azt szeretné, ha a 

román modellt honosítanák meg Európának azokban az országai-

ban is, ahol „a román kisebbséghez tartozó személyek” élnek.  

Szóval a román politikusok külföldnek szánt megnyilat-

kozásai szerint Románia a kisebbségei számára már-már paradi-

csomi állapotokat biztosít.  

 

Az autonómia azért ördögtől való, mert késleltetné a 

Tiszta Románia program kiteljesítését 

 

Az ET nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménye 

Románia által történt ratifikálása 20. évfordulóján rendezett kon-

ferenciának a lebonyolítási módja pontosan rávilágít a bukaresti 

hatalom kisebbségpolitikájának a lényegére: az EU tagsággal járó 

előnyök maximális kiaknázása érdekében szinte bármit készsége-

sen megígérni Brüsszelnek, csak annyit teljesíteni belőle ameny-

nyit nagyon muszáj, és közben elhitetni a világgal, hogy még túl 

is teljesítetted, amit ígértél.    

Kérdés: miért folytat a bukaresti (háttér)hatalom még 

mindig a Tiszta Románia, (értsd: a nemzetiségektől „megtisztí-

tott” Románia) kialakítására irányuló politikát?  

Amint láttuk, a „Románia számára veszélyforrásnak vélt” 

öt nemzetiség közül háromnak, a zsidónak, a németnek és a tö-

röknek a „kiiktatási programja” gyakorlatilag sikeresen kivitele-

zettnek tekinthető. E három kisebbség képviselőiből olyan keve-

sen maradtak az országban, hogy egyes (megfelelően kiválasz-

tott) tagjaikat – Brüsszel felé magas fokú etnikai tolerancia lát-

szatát keltve ezzel – immár akár vezető funkciókba is lehet juttat-

ni. (Mivel Németország az EU talán legbefolyásosabb nagyha-
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talma, elsősorban természetesen németeket: Klaus Iohannis, Do-

minic Samuel Fritz, Astrid-Cora Fodor stb.)  

Maradt két (még Ceuşescuék által) kiiktatásra ítélt nemze-

tiség: a magyar és a roma (cigány).   

Korábban már láttuk, hogy az országnak az Európai Uni-

óba való felvételét követő időszakban a bukaresti (háttér)hatalom 

úgy igyekezett megszabadulni saját roma polgáraitól, hogy hirte-

len kelt és soha azelőtt nem tapasztalt nagy vehemenciával kiállt 

egy kisebbségi jog, a cigányok szabad költözködéshez/új hazába 

településhez való joga mellett. (Azaz megpróbált közülük minél 

többet a fejlett nyugat-európai országok nyakába varrni.) Ezt le-

számítva azonban a romák helyzete olyan sokismeretlenes (még a 

számuk/számarányuk valós változását sem tudhatjuk), annyira 

ellentmondásos, hogy a Tiszta Románia program rájuk vonatkozó 

részének alakulását meg sem kísérelem felvázolni.   

Az ötödik (de nem utolsósorban, sőt!) kiiktatásra ítélt 

nemzetiség, a magyar esetében tisztább a kép. 

Annak megértéséhez, hogy miért folytat a bukaresti (hát-

tér)hatalom még mindig a magyaroktól „megtisztított” ország 

kialakítását célzó politikát, mindenekelőtt arra érdemes odafi-

gyelni, amit román barátaink mondanak. Pontosabban román ba-

rátaink közül azok, akik a mesterségesen megteremtett és fenntar-

tott magyarellenes közhangulat dacára a nagy nyilvánosság előtt 

is merik vállalni a véleményüket. Mert Romániában bizony a 

„magyarpártiságért” románok is szélsőséges nacionalista támadá-

sok kereszttüzébe kerülhetnek. Kikiálthatják őket nemzetáruló-

nak, románellenesnek, magyarbérencnek, szekus besúgónak, tö-

meggyilkosnak, arra ébredhetnek, hogy a környezetükben élő 

nemzettársaik kirekesztik őket, rágalmazók, feljelentők céltáblá-

jává válhatnak, különböző vádak alól tisztázandó magukat peres-

kedni kényszerülhetnek, elveszíthetik állásukat stb. Íme, hogyan 

néz ki mindez a gyakorlatban.  

Sabin Gherman újságíró, publicista az 1999 és 2000 kö-

zött működött Erdély autonómiájának megvalósítását célul kitűző 

Fundaţia Civică proTransilvania (ProTransilvania Alapítvány), 
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valamint az Erdély–Bánság Liga megalapítója. 1998. szeptember 

16-án a Monitorul de Cluj napilapban tette közzé „M-am săturat 

de România” (Torkig vagyok Romániával) című híres, a 

ProTransilvania Alapítvány saját kiáltványává nyilvánított vita-

iratát. Ebben az írásában – amelyet Románia parlamentje azonnal 

megvitatott – egyebek között az alábbiakat írta.  

  „Torkig vagyok Romániával. A szinonimáival. Hősködé-

seivel, amelyeknek semmi közük a történelemhez. (…) Torkig 

vagyok azzal, hogy szégyelljem magam. Éppen ezért nyugati 

barátaimnak azt mondom, hogy Erdélyből való vagyok. Más or-

szágból. Altra paese. Other country. L’autre pays. Torkig vagyok 

azzal, hogy az összes nem-erdélyi azt mondja: itt Erdélyben 

gondjaim vannak a magyarokkal. Mert ha ők nem lennének… 

Hogy a föderalizálás lenne a legnagyobb veszély, ami rám lesel-

kedik a tömbház sarka mögül, mint egy tyúktolvaj, akiért fizetem 

az adót. A román nép »egysége«,  »felvirágzása« nevében. (…) 

Néhány ember megvalósította az 1918-as Egyesítést. (…) Most 

látni, mi lett belőle. A komolyságot, eleganciát és fegyelmet, 

amelyek Erdély jellemzői, elárasztotta a »mitikaság«, az ordináré 

balkániság, a tökmag-civilizáció. Romániának esély volt az Er-

déllyel való egyesülés, hogy megtanuljon valamit annak szerve-

zettségéből, értékrendszeréből. Nem így történt: Románia elnyel-

te Erdélyt – éppen ezért a nagy sugárutakon háromméterenként 

elcsúszol a köpéseken. (…) Bukarest, ez a hely, ahol (…) nem 

tanultak semmit a magyaroktól, nem tanultak semmit az osztrá-

koktól, nem tanultak semmit a németektől. (…) Lehet, ezért is ér 

véget Európa valahol Brassó mellett. Ott ér véget Erdély is. Mivel 

a nyelvet és a rossz utakat leszámítva nincs semmi, ami közös 

lenne. Fel kell ébrednünk. (…) Rá kell döbbennünk, hogy lehet 

ez másként is. (...) Meg kell látnunk, hogy nem a magyarok, a 

németek vagy a burundiak az ellenségeink, hanem mi magunk. 

(…) Egyébként további jó napokat – torkig vagyok Romániával, 

Erdélyemet akarom.” 
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Arról, ami ennek a cikknek a megjelenése után követke-

zett, maga Sabin Gherman sok évvel később a következőket nyi-

latkozta.   

„– Szörnyű periódus volt, az ötvenes évekre emlékeztetett 

az ellenem indított hajsza. Meg kellett válnom a Román Televízió 

kolozsvári szerkesztőségében betöltött szerkesztői állásomtól. 

Szakszervezeti gyűléseken több kolléga is egyértelművé tette, 

hogy nem hajlandó többé velem dolgozni. Az ügyészség hazaáru-

lás vádjával indított ellenem többször is bűnvádi eljárást. 

– Mivel védekezett? 

– Az ügyészek arra hivatkoztak, hogy a regionalizáció al-

kotmányellenes, következésképpen államellenes bűnt követtem 

el, azaz hazaáruló vagyok. A sajtóban közben elindult a hisztéria-

keltés, hogy magyarországi kém lehetek, merthogy igazi román 

ember ilyesmit nem írhat le, ilyesmit nem kérhet. Elmagyaráz-

tam, amit ilyen esetben el kell magyarázni: a kiáltványomban 

megfogalmazott elvárások összhangban vannak az európai szub-

szidiaritás elveivel. Nem normális dolog, hogy mások helyett 

dolgozz, hogy elrejtsd a néped elől a valódi történelmet, és egyál-

talán nem normális, hogy a nyelvhasználathoz és a nemzeti ha-

gyományaid őrzésére engedélyt kell kérned. Végül ejtették a 

bűnvádi eljárásokat, de akkor meghurcoltak értük.”  

(Makkay József: Ioan és János egyetlen esélye – Beszélgetés Sa-

bin Ghermannal. Krónika 2015.01.24.) 

  Smaranda Enache a marosvásárhelyi Pro Europa Liga 

alapító tagja, társelnöke, számos romániai és nemzetközi ember-

jogi szervezet tagja, több magyarországi díj kitüntetettje.  

 – „– Román nemzetiségű értelmiségiként az elmúlt húsz év 

alatt a legkövetkezetesebben kiállt a magyarság jogaiért. Mennyi-

re ítélte el ezért a román társadalom? Mi volt a legkeményebb 

támadás, ami emiatt érte? 

 – Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem magamtól álltam ki 

a barikádra. 1990-ben a tanárok egyik vásárhelyi összejövetelén 

elmondtam a véleményemet, és ezután egy tévés – ha jól emlék-

szem, Farkas Istvánnak hívták – készített velem egy interjút, ami 
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bekerült a bukaresti tévé adásába, éppen január 28-án, amikor 

Bukarestben nagy felfordulás volt, és mindenki a készülékek előtt 

ült. Rengetegen látták az interjút, így egy csapásra közismert let-

tem. Később számomra a legfájdalmasabb az volt, hogy az a nép, 

amelyhez tartozom, kiközösített. A családomat is megbélyegez-

ték. A testvéremre, az unokatestvéreimre, a fiamra ferde szemmel 

néztek, egy időre munkanélküliekké, kiközösítettekké váltak. A 

fiatal orvosok nem köszöntek édesapámnak, az idős orvosnak, 

akinél gyakornokokként dolgoztak, habár ő tényleg »tiszta« ro-

mán. A kispolgári orvostársadalom évekig igen elutasítóan visel-

kedett velünk szemben. Tőlem megtagadták azt a jogot, hogy egy 

néphez tartozzam. Megbélyegzett emberré, »nemzetárulóvá« vál-

tam. Újságokban azt írták rólam, hogy olyan magyar-zsidó va-

gyok, aki egy szép román név mögé rejtőzik. Nem az volt nehéz, 

hogy kiálljak az emberi jogokért, eme mentalitás ellen vívtam 

a legnehezebb harcot. 

 – Szóval az említett interjú miatt lényegében kényszerpályára 

került? 

 – Így van. (…) Valakik többször kilátásba helyezték, hogy 

felgyújtják a házunkat. A fiam is mindig mellettem állt, de ké-

sőbb azt javasolta, ne csak a magyarság és a cigányság jogaival 

foglalkozzam. Viszont én úgy gondoltam, hogy ha én nem mon-

dom ki ezeket a dolgokat, más nem teszi meg. Ezért kitartottam 

ennél a témakörnél. (…) A helyi román sajtóban azt írták rólam, 

hogy szekus besúgó voltam. A Cuvântul Liber soha nem közölte 

az engem lejárató cikkekre küldött válaszaimat. Egy alkalommal 

sajtópert is indítottam ellenük, de mivel egyetlen román vásárhe-

lyi ügyvéd sem vállalta fel a védelmemet, lemondtam erről. Fel-

tétlenül román nemzetiségű ügyvédet akartam fogadni. Hát nem 

találtam.”  

(Máthé Éva: Smaranda Enache: „Megbélyegzett ember, nemzet-

áruló lettem.” Krónika, 2010. március 19.) 

Marius Cosmeanu újságíró, szociológus, műfordító val-

lomása:  
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„Hogy az erdélyi németek és magyarok sorsa (hogy csu-

pán a legvisszhangosabb példákat hozzam fel) majd' egy évszá-

zada nem  

cukorsíp, azt Berlin vagy Budapest szinte minden olyan lakosa 

tudja, aki kicsit is érdeklődik az ilyen jellegű kérdések iránt. Ám 

Bukarestben a dolgok korántsem ilyen egyértelműek. Hangosan 

és esetleg nyilvánosan kijelenteni, hogy a román állam bűnöket 

követett el a területén élő kisebbségek ellen – nos, ez kockázatos 

gesztus. A magam bőrén tapasztaltam meg ezt. Amikor két-

három éve írtam egy vezércikket arról a széles körben elterjedt 

véleményről, mely szerint Tőkés László a magyarok Funarja (az 

’új Funar’-ról pedig erre írtam), kivételes indulatokat sikerült 

gerjesztenem. Az olvasók egyike-másika többek  

között azt is kérte, fosszanak meg a román állampolgárságomtól. 

A helyzet nevetségességén és kellemetlen aspektusán túl egy fel-

tételes reflexszel kerültem szembe: elkövettem a hibát, hogy egy 

magyarért szálljak síkra, s ez megbocsáthatatlan bűnnek minősült 

egy olyan közösség számára, amelybe a hivatalos szocializációs 

csatornák évek hosszú során át azt sulykolták, hogy Attila le-

származottai képezik az első számú közellenséget (Árpád vagy 

Szent István túlságosan szalonképesek ahhoz, hogy a román tör-

ténetírás nyilvános vitába vesse őket).” 

(Marius Cosmeanu: Herta Müller, a kényelmetlen tényező. Peri-

szkóp, 2009. október 17.) 

 

Most pedig lássuk, mit tudhatunk meg olyan román emberektől, 

akik annak ellenére is kitartottak a harmonikus magyar–román 

együttélés szükségességének a hirdetése, szorgalmazása mellett, 

hogy nagy árat kellett fizetniük érte. És akiknek a véleményére 

már csak emiatt is érdemes fokozottan odafigyelni. 
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Idézetek Sabin Ghermannal készített interjúkból. 

 

„–Amikor megjelent a kiáltványom, több politikus is 

megkeresett, és magánbeszélgetéseken elmondták: a regionalizá-

ció a megoldás, de ők ezt nem vállalhatják fel, mert akkor kidob-

ják a pártjukból. Megértettem, hogy politikusokra nem lehet szá-

mítani. 

– Kiáltványában úgy fogalmaz, hogy nem minden erdélyi 

román értelmiségi örült 1918-ban Erdély Romániával való egye-

sülésének. (…) 

– E tekintetben több nevet is érdemes megemlíteni. Traian 

Vuiáét és Iuliu Maniuét, akik az egyesülés után tíz évvel újabb 

nagygyűlést hívtak össze Gyulafehérvárra, ahol azzal fenyegették 

meg Bukarestet, hogy felmondják az egyesülést. De ne feledkez-

zünk el Ion Slavici-ról sem, akit a korabeli hatalom börtönbe ve-

tett, mert Bukaresttől olyan Erdélyt követelt, amilyet manapság 

mi, autonomisták is szeretnénk. Ezekről a tényekről a román tör-

ténetírás hallgat. (…) 

– Mennyire volt számottevő ez a két világháború közötti 

román autonomista mozgalom? 

– Erős volt. A korabeli erdélyi román értelmiség még tud-

ta, hogy Románia 1915-ben csődbe ment, fizetésképtelenné vált. 

Túl sok jót nem ígért Erdély csatlakoztatása egy ilyen országhoz. 

Az 1920-as években például Iuliu Maniu a következő szlogennel 

nyert választást: Kifele a regátiakkal Erdélyből! Nyilván az erdé-

lyiek nyakára ültetett Kárpátokon túli adminisztrációra célzott. A 

korabeli erdélyi román lapokból lesújtó képet kapunk az Erdély 

és Bukarest közötti »gazdasági kapcsolatokról«: 1927-ben példá-

ul a román költségvetés 86 százalékban az Erdélyből begyűjtött 

adókból állt össze, a többi 14 százalékot adta az Ókirályság meg 

Moldva. (…) Romul Boilă (…) a Brătianu által 1920-ig tolerált 

erdélyi kormány tagjaként – Erdély Bukarest általi módszeres 
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kifosztásától megcsömörlötten – 1931-ben részletes föderalista 

tervet dolgozott ki, elkészítette Románia új föderalista alkotmá-

nyát. Ezt akkoriban az erdélyi román értelmiség egy része támo-

gatta, a második világháború, majd az azt követő kommunista 

hatalomátvétel azonban már nem adott lehetőséget az érdemi vi-

tára. 

– Úgy tűnik, a kommunista időszak teljesen megváltoztat-

ta az erdélyi embert, hiszen az ország föderalizációja ma ördögtől 

való történetnek számít nálunk is... 

– Ez nem teljesen így van. Amikor a kétezres évek elején 

a közvélemény elé tártuk az Erdély–Bánság Liga regionális párt-

ként való megjelenését, egy 2003-as Gallup közvélemény-kutatás 

szerint országos szinten az emberek 4,6 százaléka szavazott volna 

ránk. Erdélyben természetesen sokkal nagyobb lett volna a támo-

gatottsága. Nem véletlenül nem indulhatott pártként, a román 

hatóságok elgáncsolták.”  

(Makkay József: Ioan és János egyetlen esélye – Beszélgetés Sa-

bin Ghermannal. Krónika, 2015.01.24.) 

„– Ma Bukarestben adóznak az ország legnagyobb cégei, 

az a 2.500 vállalat, amelynek éves üzleti forgalma meghaladja az 

50 millió eurót. Csak így érdemes értelmezni, hogy Bukarest adja 

a hazai össztermék 25 százalékát. Az ország bármelyik Mol-

kútjánál vásárolsz benzint, annak adóvonzatai a bukaresti kasszát 

gazdagítják. Arról nem is beszélve, hogy míg országszerte 600 

ezer köztisztviselő dolgozik, Bukarestben 430 ezerre rúg a szá-

muk. (…) 

– Közel húsz éve jelent meg a nagy vihart kavart, Elegem 

van Romániából című vitairata. Másként fogalmazna, ha ma írná? 

– Részben biztosan, időközben ugyanis változott a befo-

gadó közeg. A román állampolgárok negyedének van már elege 

ebből a Romániából, derül ki egy nem régi felmérésből. Én min-

denekelőtt gazdasági érvekkel próbálom meggyőzni az embere-

ket. (…) Az egyik jelentős román szociológus – nevét saját vé-

delmében hallgassuk el – máig nem merészeli nyilvánosságra 

hozni annak a közvélemény-kutatásnak az eredményét, amelyben 
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arra kérdeztek rá, hogy hányan szorgalmaznák Erdély adminiszt-

ratív-pénzügyi autonómiáját. Nos, 62 százalékról van szó. 

(Csinta Samu: Akinek elege van Romániából, Beszélgetés Sabin 

Ghermannal románokról, magyarokról, Erdélyről. Háromszék 

2016. december 3.) 

A Wikipédia proTransilvania szócikkéből: „1999-ben az 

Institutul de Sondare a Opiniei Publice, Metro Media Transilva-

nia közvélemény-kutatást tartott Erdélyben, melynek eredménye: 

1.100 személyből (ebből 95% román, 5% magyar) 55% szeretne 

közigazgatási, 57% gazdasági, 40% politikai és 50% szeretne 

tanügyi autonómiát.” 2000 nyarán „a ProTransilvania Alapít-

vány vezetői kifejezték annak lehetőségét, hogy az alapítványt 

politikai párttá alakítják Liga Transilvania–Banat néven, amely a 

politikai életben is képviselni fogja Erdély autonómiatörekvését. 

Ez azonban nem történt meg, ugyanis a román igazságügyminisz-

ter kérésére a ProTransilvania Alapítványt 2000. november 13-án 

törvénytelennek minősítették.” 

 

Részletek Smaranda Enachéval készített interjúkból 

 

„Egyfelől európaibbá vált a politikusaink diskurzusa, másfelől 

viszont nacionalista és fundamentalista eszmék tömkelege bugy-

gyan ki a közéleti személyiségek száján, különösen kampány 

idején. Számomra is sokkoló az a nacionalista hangvétel, amelyet 

néhány román párt megütött. (…) Egyfelől ott van ugye az, hogy 

a politikusaink szeretnék kihasználni az Európai Unió nyújtotta 

előnyöket, másfelől viszont nem akarnak alkalmazkodni az ezek-

kel járó európai viselkedési előírásokhoz. Ez pedig egyszerre 

bosszantó és kártékony, hiszen fenntartanak egy olyan gyűlölkö-

dő hangulatot, amely teljességében ellentmond a közösségek kö-

zötti békés együttélés elvének, de annak az értékrendnek is, 

amelyre az Európai Unió épült.”  
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(Bartha Réka: Smaranda Enache: az Európai Unió nyomása nél-

kül teljesen magunkra hagyottak lennénk. maszol.ro, 2019. május 

24.)  

 „Játsszunk el a gondolattal, hogy 1989. december végén 

járunk. (…) Szerintem a belügyi szerveknek főként az nem tet-

szett azokban a napokban, hogy a forradalmi hevület mennyire 

közel hozta egymáshoz az erdélyi magyar és román közösséget, 

hogy hirtelen egymásra találtak. Ez hosszú távon erdélyi autono-

mista törekvésekhez vezethetett volna. Sikerének akkor lett volna 

komoly esélye, ha mind a magyarok, mind a románok óhajtották 

volna az autonómiát. Szerintem, és sok más értelmiségi szerint 

főként ezért hoztak létre törésvonalat a két etnikum között. (…) 

Meggyőződésem, hogy kész forgatókönyv alapján történtek a 

marosvásárhelyi események, és mi ezt nem vettük észre. Decem-

berben a tömeg azt skandálta a városban, hogy testvérek va-

gyunk, sovinizmus nem létezik, az emberek komolyan gondolták, 

hogy a forradalom a nemzeti ellentéteket is feloldja. De a köz-

hangulat nagyon rövid idő alatt romlott. Január végén már nemze-

tiségi összecsapás történt Szászrégenben, amelyet a Vatra 

Românească elődje, a Frăţia Românească provokált. A Vatra feb-

ruár 6-i, a vásárhelyi Sportcsarnokban rendezett nagygyűlésén 

igen kemény jelszavak hangzottak el, mint például: »Magyar vért 

akarunk inni!«. Ha jól emlékszem, olaj volt a tűzre François Mit-

terand francia elnök kijelentése is, már ami a magyarokkal szem-

beni igazságtalan bánásmódra vonatkozott. Januárban a Cuvântul 

Liber Maros megyei lapban naponta megjelent valamilyen uszító 

cikk, például arról, hogy az önálló magyar iskolák szeparatiz-

mushoz, külön magyar kórházak, járdák létéhez vezet... A köz-

szolgálati televízió is táplálta ezt a hangulatot, megjelentek a vér-

lázító térképek Erdély elcsatolásával kapcsolatban.”  

(Máthé Éva: Smaranda Enache: „Megbélyegzett ember, nemzet-

áruló lettem.” Krónika, 2010. március 19.) 
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E két, véleményüket a nyilvánosság előtt is felvállaló román bará-

tunk által mondottak tanulsága a következőképpen foglalható 

össze.   

Bukarestnek a tartomány gazdasági kiszipolyozására irá-

nyuló politikája miatt már kevéssel az 1918-as egyesülést követő-

en az erdélyi románság körében elégedetlenség jelentkezett, ami 

máig nem szűnt meg. Ezért az erdélyi románok nagy százaléka 

hajlana a közigazgatási, gazdasági, politikai, tanügyi stb. auto-

nómia támogatására. Amit Bukarestben pontosan tudnak. Emiatt 

amikor az 1989-es forradalomnak a nemzeti ellentéteket is felol-

dó hevületében a román és a magyar közösség tagjai egymásra 

találtak, a belügyi szervek első reflexe az volt, hogy ez hosszú 

távon erdélyi autonomista törekvésekhez vezethetne, amit meg-

előzendő „törésvonalat” kell létrehozni a két etnikum között. Ho-

gyan? A régi, jól bevált „oszd meg és uralkodj” módszerrel.  El-

kezdték tehát (pontosabban ott folytatták, ahova a Ceauşescu-

rendszerben felfejlesztették) az ellentétek szítását, a gyűlöletkel-

tést, a magyarok szidását, rágalmazását, mocskolását. Sajnos ez a 

régi módszer még mindig beválik…  

 

A magyar az uniós Romániában is ellenség 

 

Vajon minden további nélkül elfogadhatjuk helytállónak román 

barátainknak ezt a „diagnózisát”? És ha igen, az Erdély autonó-

miájára való törekvés miért számít Romániában még mindig fő-

benjáró, minden másnál szörnyűbb bűnnek? A válasz megfogal-

mazása előtt – román barátaink diagnózisát kiegészítendő – íme 

még néhány idézet/tudnivaló. 

2015-ben a CSCI közvélemény-kutató intézet azt akarta 

megtudni egy felmérés résztvevőitől, hogy mi a véleményük a 

következő megfogalmazásról: „A magyarok lakta területek köz-

igazgatási autonómiájára irányuló igény elfogadhatatlan Románia 
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számára.” Az Agerpres hírügynökség szerint a megkérdezettek 72 

százaléka határozottan, 7 százaléka pedig inkább egyetértett ez-

zel. Tehát  

Románia felnőtt lakosságnak csaknem a 80 százaléka elfogadha-

tatlannak tartotta, hogy az ország magyarlakta területei közigaz-

gatási autonómiát kapjanak. 

2019 májusában az INSCOP közvélemény-kutató intézet 

közzétette egy több mint ezer választópolgár bevonásával elvég-

zett felmérése eredményeit. Eszerint a románok 58,2 százaléka 

úgy vélte, hogy Magyarország elfogadhatatlan mértékben beavat-

kozik Románia belügyeibe, 62,6 százalékuk szerint pedig Ma-

gyarország egyenesen azon ügyködik, hogy „így vagy úgy” el-

lenőrzése alá vonja Erdélyt. (Ezt a közvélemény-kutatást a Ro-

mán Akadémia Információs Hadviselést és Stratégiai Kommuni-

kációt Elemző Laboratóriuma – LARICS – rendelte meg, amelyet 

az orosz és az állítólagos magyar propaganda ellen hoztak létre, 

ezért nem feltétlenül tekinthető hitelesnek.)  

2021 márciusában a bukaresti INSCOP közvélemény-

kutató intézet A közvélemény bizalmatlansága: A Nyugat vs. Ke-

let – a nacionalista áramlat megerősödése a félretájékoztatás és 

az álhírek korában címmel végzett felmérést. „Magyarország el 

akarja venni Erdélyt Romániától” – ezzel a kijelentéssel a válasz-

adók 49,5 százaléka egyetértett. (43,2 százalék az ellenkezőjét 

mondta, 7,4 százalék „nem tudom”-mal vagy egyáltalán nem vá-

laszolt.) Ugyanakkor a megkérdezettek 87,2 százalék egyetértett 

azzal, hogy a romániai kisebbségek jogait meg kell védeni. 

Tudjuk: a közvélemény-kutatások alkalmával kapott vála-

szokat befolyásolja a kérdés megfogalmazása, a kérdező szemé-

lye, a megkérdezett elképzelése arról, hogy mit ’illik’ válaszolnia, 

mit vár tőle a kérdező stb. Azonban Vörös Szabolcs, a magyaror-

szági Valasz Online újságírója ennek ellenére ezt a két adatot 

külön-külön is érthetetlennek, együtt pedig egyenesen abszurdnak 

találta, ezért kételyeivel/kérdéseivel szakemberekhez fordult.  

Utóbbiak közül Toró Tibor, a Sapientia EMTE kolozsvári 

karának kancellárja egyebek mellett elmondta: a magyarokkal 
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szembeni negatív román attitűd fő oka, hogy a román diákok tan-

könyveiben „a magyarok a fő ellenség, soha nem tűnnek fel jó 

színben – se a magyarok, se a kisebbség.” Egyébként azt, hogy a 

negatív magyarságkép kialakulásáért leginkább a romániai okta-

tás a felelős, egy nemrég végzett saját kutatás is igazolja. Utóbbi 

„a többségi iskolákban használatos történelem, román nyelv és -

irodalom, illetve állampolgári nevelés tankönyveket vizsgálta”, és 

igazolta azt a hipotézist, hogy ezeknek a tankönyveknek „a ma-

gyarokkal szembeni negatív attitűdök újratermelésében kiemelt 

szerepük van.” 

Persze abban, hogy az INSCOP 2021. márciusi felmérése 

alkalmával megkérdezetteknek a fele szerint „Magyarország el 

akarja venni Erdélyt Romániától” közvetve egy másik, évekkel 

korábbi felmérés végeredménye is nagy szerepet játszott. Arra a 

bizonyosra gondolok, amelyet az a jelentős román szociológus 

végzett, akinek a nevét – az illető védelmében – Sabin Gherman 

célszerűbbnek látta elhallgatni. (Ha valaki, hát Gherman tudta, 

mert saját bőrén tapasztalta, mire számíthat Romániában, aki au-

tonómia ügyben nem úgy viseli magát, ahogy azt a „jó románok-

tól” elvárják.) Arra a felmérésre gondolok, amelynek az eredmé-

nyét a készítője „máig nem merészeli nyilvánosságra hozni”. Ám 

amelynek az eredményéről – nem hivatalos forrásokból – mégis 

sokan tudomást szereztek. Amelyben „arra kérdeztek rá, hogy 

hányan szorgalmaznák Erdély adminisztratív-pénzügyi autonó-

miáját”, és 62 százalék volt az eredmény. A bukaresti (hát-

tér)hatalom ezt a felmérést minden áron szeretné kicenzúrázni a 

történelemből, meg nem történtté akarja tenni. (Olyanformán, 

ahogy – amíg lehetett – a holokausztot is megpróbálta „elsinkó-

fálni”, „kilopni” a románok kollektív tudatából.)   

Aligha kétséges: a 62 százalék Románia Európai Unióba 

történt befogadása táján, vagyis olyan időszakban született, ami-

kor Bukarestnek jó oka volt külföld felé toleránsnak mutatkozni a 

kisebbségekkel szemben, ezért az országban mesterségesen visz-

szafogta az idegen-, illetve magyarellenességet. Miután viszont 

Románia bekerült az unióba, illetve már attól sem kellett tartania, 
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hogy Brüsszel megköveteli ígéreteinek beváltását, Bukarest takti-

kát változtatott. A cél immár az lett, hogy az Erdély adminisztra-

tív-pénzügyi autonómiáját akarók számaránya az újabb felméré-

sekben minél jobban lecsökkenjen. Az, hogy milyen módszert 

alkalmazzanak ennek elérése érdekében nem igényelt fejtörést: 

természetesen ismét zöld utat biztosítottak a Romániában immár 

hagyományosan egyfajta kollektív rituáléként gyakorolt magyar-

szidásnak…              

Abban, hogy az INSCOP által 2021. márciusában meg-

kérdezetteknek a fele szerint „Magyarország el akarja venni Er-

délyt Romániától”, közrejátszhattak a Budapestről az erdélyi ma-

gyarságnak küldött támogatások is. A cikk, amelyből az alábbia-

kat fordítottam, a Deutsche Welle külföldieknek szóló németor-

szági közszolgálati médium román nyelvű internetes oldalán je-

lent meg Bogdan Aurescu román és Szijjártó Péter magyar kül-

ügyminiszter 2021. április 28-i találkozása alkalmából. 

„Bukarest Magyarországnak a romániai magyarokkal 

szembeni különleges nagyvonalúsága felett éveken át szemet 

hunyt, amit Budapest úgy értelmezett, hogy zöld utat kapott gaz-

dasági és ideológiai befolyásának Erdélyre való kiterjesztésére. 

Nem ok nélküli szemet hunyással állunk szemben, hiszen Romá-

nia, még ha kevésbé hatékonyan is, ugyanazt a modellt követte a 

Moldovai Köztársaságban. 2011 óta, amikor a Kárpát medencé-

ben élő magyarok egyesítése céljából Magyarország beindította 

Nemzetegyesítési Stratégiáját, Románia tehát ennek gyakorlatba 

ültetéséhez passzívan asszisztál. (…) Budapest a Pro Economica 

Alapítványon keresztül erdélyi magyar közösségeket finanszíroz. 

Bukarest elégedetlenkedik, mivel a magyar kormány által küldött 

pénzből nem juttatnak románoknak is, így a finanszírozás úgy-

mond diszkriminatív. Azonban a Moldovai Köztársaságba jutta-

tott pénzeket ugyanígy osztják el, és ezekből soha nem jut a 

gagauzoknak vagy Transznisztria lakóinak. (…) A magyar mi-

niszterelnök már 2018-ban világosan ismertette a célkitűzését. 

(…) ’Tekintsük Erdélyt forráshelynek’ (…), ’akarjunk egyre erő-

sebb Székelyföldet, egyre erősebb magyar közösséget’, mert ’ez 
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Románia számára is többleterőt jelentene.’ Bukarest erre az aján-

latra nacionalista jelszavakkal és klisékkel válaszolt. Budapest 

saját stratégiáját követve továbblépett, erdélyi magyarok vállal-

kozásaiba fektetett be, óvodákat, iskolákat, egyetemeket épített 

(…) Magyarország az általa 1918-ig adminisztrált Erdélyt nem 

elvenni, hanem csupán befolyásolni akarja, a 21. század eszköze-

ivel. Budapest gyakorlatilag a román állam által elhanyagolt köte-

lezettségekből vállalt át, mintha csupán így menthetné meg az 

erdélyi magyarok identitását. Budapest kitöltötte a bukaresti kor-

mány által hagyott űrt, miután Románia célszerűbbnek gondolta 

továbbra is fenntartani a többségükben magyarok által lakott öve-

zetek kommunizmusból örökölt gazdasági fejletlenségét. Elutasí-

totta a Katolikus Egyház 1989 előtt elhanyagolt állapotba került 

parókiái felújításához való hozzájárulást, nem jutott pénze ma-

gyar óvodákra, alig támogatta a magyar médiumokat. Nem akart 

saját egyetemet biztosítani a magyaroknak, bár az első ilyen in-

tézményt Erdély területén 500 évvel ezelőtt Báthory István feje-

delem alapította. Gyakorlatilag elutasította azt a kulturális auto-

nómiát, amelyet az RMDSZ 20 éve szorgalmaz. (…) A román 

politikusok negatív hozzáállása lehetővé tette Budapest számára, 

hogy átvegye a kezdeményezést, és megtegyen mindent, amit a 

román kormány feladata lett volna megtenni. Nemcsak azért, 

mert Románia országos költségvetését a magyarok adója is gya-

rapítja, hanem főleg, mert az itt élő magyarok is román állampol-

gárok. Az Alaptörvény 6. cikkelye értelmében pedig az állam a 

kisebbségek számára garantálja »az etnikai, kulturális, nyelvi és 

vallási identitásuk megőrzéséhez, fejlesztéséhez és kifejezéséhez 

való jogot«. Közben az általa létrehozott új érdekeltségek révén 

Budapest leplezetlen propagandát folytathat a magyar közösség 

körében. És jelentős mértékben a magyar kormánytól vált függő-

vé a többségükben magyarok által lakott övezetek kulturális, sőt 

gazdasági fejlődése is.”  

(Sabina Fati: Poate recupera România de la Ungaria pârghiile de 

putere pierdute? (Visszaszerezheti-e Románia Magyarországtól 

az elvesztett hatalmi emeltyűket? DW, 29.04.2021) 
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 A fenti írás szerzője nyilvánvalóan elfogulatlanságra, tár-

gyilagosságra törekedett. Azonban a romániai médiumok nagy 

többsége által ebben a témakörben közölt cikkek túlnyomó több-

sége nem ilyen, hanem magyarellenes szellemben íródik. Utóbbi-

ak az erdélyi magyarok részére Magyarországról érkező támoga-

tásokat a románok szemében igyekeznek minél negatívabb szín-

ben láttatni, legjobb esetben is Bukarest kijátszására irányuló 

gyanús, ellenséges gesztusként feltüntetni.    

Ezzel együtt például azt, hogy az INSCOP közvélemény-

kutató intézet felmérésében részt vett válaszadók fele szerint 

„Magyarország el akarja venni Erdélyt Romániától”, egészen 

biztosan még döntőbb mértékben befolyásolta a feltett kérdés 

szerencsétlen megfogalmazása. Ugyanis az így tálalt kérdésre 

feltehetően nemcsak azok válaszoltak igennel, akik szerint Ma-

gyarország valóban Erdély visszacsatolására készül – hanem azok 

is, akik szerint a magyarok a lelkük mélyén örülnének, ha ez 

megtörténne. 

Ami a felmérés másik furcsa eredményét illeti: a megkér-

dezett többségi állampolgárok 87,2 százaléka azért érthetett egyet 

azzal, hogy a romániai kisebbségek jogait meg kell védeni, mert 

„a román önkép” szerint Romániában „elégséges jogot biztosíta-

nak a kisebbségeknek”. Toró Tibor hozzátette: utóbbi véleményét 

saját kutatásaira alapozza. Egy 2020-ban Kiss Tamással közösen 

végzett kutatásból ugyanis kiderült: a román társadalom fele meg 

van győződve arról, hogy „a kisebbségek pont annyi joggal ren-

delkeznek, amennyi szükséges, 30 százalék pedig még sokallja is 

a jogaikat”. 

(Bálint-Pataki József: Már a kérdés is rossz volt? Ezért fél min-

den második román Erdély visszacsatolásától. maszol, 2021. áp-

rilis 11.)  

Amint láttuk, a Ceuşescu-korszak vége felé, valamint az 

1989-es rendszerváltás után egészen 1992-ig a magyarok jóval 

nagyobb számban hagyták el Erdélyt, mint a románok. Ezt köve-

tően azonban az arány megfordult. A következőket Antal Árpád 

Sepsiszentgyörgy szociológus végzettségű polgármestere mondta 
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az RMDSZ helyi szervezetének 2019-ben megtartott tisztújító 

ülésén.  

„A román állam 1920-tól máig a nemzetünk eltüntetését, 

demográfiai és gazdasági értelemben a megsemmisítését tűzte ki 

célul.” A szakember rámutatott: 1989-ben az akkori demográfiai 

előrejelzések azt mutatták, hogy 2020-ban a magyarok aránya 3 

százalék alá csökken, ha folytatódnak azok a trendek, amelyek a 

80-as években érvényesültek. Az, hogy nem így történt, a rend-

szerváltásnak köszönhető, majd az ország csatlakozásának az 

Európai Unióhoz, aminek következtében 4 millió ember hagyta el 

Romániát. Ugyanakkor megváltoztak a demográfiai trendek: a 

magyarok kisebb arányban vándoroltak ki az országból, mint a 

románok, és ma már több gyereket vállalnak, mint a románok. 

Ezért van az, hogy ma is 6,6 százalékos a magyar közösség ará-

nya Romániában.  

A politikus szerint az elmúlt 30 évben a román államtól 

kaptunk gesztusokat, de mindig kevesebbet, mint amennyit sze-

rettünk volna. Ezek a gesztusok is kényszer alatt születtek az or-

szág NATO- és uniós csatlakozási kényszerének köszönhetően. 

Gond, hogy 2012-től gyakorlatilag leálltak ezek a folyamatok. 

Mégpedig azért, mert 2011-ben volt egy népszámlálás, amelyet 

2012-ben dolgoztak fel. „Akkor tudatosította mindenki, hogy 

nem valósak azok a trendek, amikkel számoltak, hogy el fog 

fogyni az erdélyi magyarság, sőt Székelyföld esetében száz éves 

trend fordult meg. A népszámlálási adatokból ugyanis kiderült, 

hogy 2002 és 2012 között nagyobb arányban fogytak Székelyföl-

dön a románok, mint a magyarok.” A szociológus-polgármester 

szerint, amikor a román állam tudatosította, hogy a magyar kö-

zösség életképes, céljai és elképzelései vannak, beindította a hib-

rid hadjáratot ellenünk. Ennek részeként 2012-ben született a 

döntés, ami a magyar közösséget nemzetbiztonsági kockázatként 

bélyegzi, majd jöttek az (ál)korrupciós és (ál)terrorista vádak, és 

elindult a hibrid hadviselés a magyar közösség ellen. „Álhíreket 

gyártanak, manipulálják az embereket a közösségi médián és ha-

gyományos médián keresztül. (…) Tudatosítani kell, hogy ez egy 
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propaganda része, amit a román állam a saját közösségének egy 

része ellen folytat, hibrid hadviselés részeként” – mutatott rá An-

tal Árpád.   

A polgármester egy térképpel szemléltette, hogy Románia 

melyik megyéjéből hányan hagyták el tartósan az országot. Ezen 

látszik, hogy Székelyföld jobban áll, mint sok román többségű 

megye. Természetesen Kovászna megye esetében a 21,98 száza-

léknyi elvándorló hatalmas veszteség, viszont lényegesen keve-

sebb, mint egyes román megyékben, ahonnan a lakosság közel 

fele elvándorolt.   

(Kovács Zsolt: Antal Árpád: a román állam hibrid háborút foly-

tat a magyar kisebbség ellen. maszol, 2019. december 12.) 

 

Amikor az Európai Unió tagja lett, Románia az unióéhoz igazítot-

ta jogrendszerét, egyebek között a kisebbségi jogok biztosításával 

kapcsolatos kötelezettségeket is vállalt. Ezért a 2007-ben történt 

csatlakozás idején abban bízhattunk, hogy legalább hosszabb tá-

von az ország talán eleget tesz majd a vállalt kötelezettségeinek. 

A csatlakozás után azonban hamar kiderült, hogy az unió passzí-

van szemléli, amint Bukarest a külső hatásra, érdek-

ből/kényszerből törvénybe foglalt kisebbségi jogok fokozatos 

bővítése helyett ezekből inkább lefarag.  

Az Európai Parlament 2009. február 3-i plenáris ülésén vi-

tát tartott A hagyományos nemzeti, etnikai és bevándorló kisebb-

ségek védelme Európában címmel. Ezen az Európai Bizottságot 

képviselő Jacques Barrot-nak egyebek között a következő kérdé-

seket is feltették:   

„Milyen esetben és milyen mértékben tagállami belügy a kisebb-

ségi jogok megsértése?” „Kidolgozza-e az EU a hagyományos 

kisebbségek védelemi normáinak és ellenőrzési rendszerének 

jogilag kötelező rendszerét a lisszaboni szerződés alapján?” 

„Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy az autonómia és az önrendel-

kezés különböző formái jelentik a legjobb megoldást a kisebbségi 

közösségek védelmére?” 
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A kisebbségek tisztelete, a diszkrimináció tilalma az unió 

alapvető elvei, egyben az EU-hoz való csatlakozás feltételei is – 

válaszolta az Európai Bizottság igazságügyi együttműködésért 

felelős alelnöke. – „De az uniónak nincs általános kompetenciája 

a kisebbségek jogainak védelme területén. A tagállami hatósá-

goknak – alkotmányos rendjükkel és nemzetközi vállalásaikkal 

összhangban – feladata a védelem biztosítása. A kisebbségek 

intézményi autonómiájával és szervezetével kapcsolatos kérdése-

ket is a tagállamok határozzák meg” – tette hozzá Jacques Barrot. 

Az EU-nak nincs hatásköre arra, hogy általános jogsza-

bályt fogadjon el a kisebbségek védelmére és ennek ellenőrzésére 

– mondta még a biztos. Bár hozzátette: „Az unió ugyanakkor a 

hatáskörébe tartozó bizonyos kérdésekben elfogadhat olyan in-

tézkedéseket, amelyek pozitív hatást gyakorolnak a kisebbségek-

hez tartozó személyekre.” Utóbbira Barrot példaként a faj, etnikai 

származás és a vallás alapján történő diszkrimináció elleni uniós 

irányelvet említette. „Másképpen fogalmazva, nincs meg a jog-

alapunk a kisebbségek védelmének megszervezésére. Ez az ügy 

tényleg a tagállamok kompetenciájába tartozik” – összegezett 

Jacques Barrot. Majd kijelentette: „A Bizottság úgy véli, hogy az 

etnikai megközelítés kontraproduktív.” Sajnálja, „hogy nem ad-

hatott jobb választ”, de kötelessége az unió aktuális jogi helyzet-

ének megfelelő módon válaszolni – mondta végül a biztos. 

(https://www.europarl.europa.eu, EP-vita a kisebbségvédelemről 

- Barrot: az EU-nak nincs hatásköre, 04-02-2009) 

  

„Az Európai Unió álláspontja az autonómiáról (…) Az EU sem 

nem támogatja, sem nem ellenzi területi autonómiák létrehozását 

vagy létezését. Az Európai Uniónak nincs semmi mondanivalója 

az autonómiáról és a tagországokra bízza, hogy maguk döntse-

nek, azt megadják-e vagy sem a kisebbségeiknek. (…) A többi 

európai szervezet (Európa Tanács – ET, EBESZ) sem fogadott el 

kötelező szabályozásokat az etnikai kritériumokon alapuló terüle-

ti autonómiáról. Az ET Parlamenti Közgyűlése egy ajánlást 

(1201/1993) bocsátott ki a kisebbségek jogairól, amiben az auto-

https://www.europarl.europa.eu/
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nómia fogalmát is megemlítette. »Azokban a régiókban, ahol 

többséget alkotnak, egy adott nemzeti kisebbséghez tartozó sze-

mélyeknek joguk lesz megfelelő helyi vagy autonóm közigazga-

tással vagy különleges jogállással rendelkezni, a specifikus törté-

nelmi és területi helyzetnek megfelelően és az állam nemzeti jog-

rendjével összhangban.« De mivel ajánlás, ennek a dokumentum-

nak nincs jogi ereje, nem lévén kötelező az Európa Tanács egyet-

len tagállamában sem. Az 1201-es ajánlás megjelenik az 1996-os 

román–magyar kétoldalú szerződésben is, azzal az egyértelmű, 

Románia szorgalmazására bevett megjegyzéssel, hogy a felek 

nem ismernek el kollektív jogokat a kisebbségek számára. Tehát 

az Európa Tanács ajánlását Romániában nem ültették át a gyakor-

latba. Egyes államok csak a ’legally binding’ [jogi szempontból 

kötelező – a szerző] nemzetközi megállapodásokban felsorolt 

egyéni jogokat tekintik ’európai standardok’-nak, mint amilyen a 

nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó keretmegállapodás. A 

jogerő nélküli dokumentumokat, amilyenek az EBESZ-é, figyel-

men kívül hagyják. Ezenkívül ezek az országok formálisan és 

mereven értelmezik a keretmegállapodást, vagyis a dokumen-

tumnak csak a betűjét nézik, és nem a szellemét is, és figyelmen 

kívül hagyják a keretmegállapodás alkalmazását figyelemmel 

kísérő független szakértők bírálatait és ajánlásait. A legally 

binding európai dokumentumokban nem szerepel, hogy a kisebb-

ségeknek joguk van az autonómiára.”  

(Autonomiile „inexistente” ale Europei, [Európa „nemlétező” 

autonómiái] adevarul.ro, 2013. október 27.) 

 

Bár az európai kisebbségek, köztük vezető helyen az 

RMDSZ képviselői folyamatosan próbálkoznak, érdemleges elő-

relépést ezen a téren azóta sem sikerült elérniük. Például autonó-

mia-ügyben a mindenkori EU-biztosok ehhez hasonló tanácsok-

kal „segítenek” a kisebbségeknek: „Igyekezzenek elnyerni a 

többségi lakosság bizalmát, jó viszonyt kialakítva győzzék meg 

őket az autonómia mindkét fél számára előnyös voltáról…” Innen 
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kiindulva következtessünk vissza arra, ami Romániában tör-

tént/történik.  

Aha, szóval a brüsszeli bürokraták úgy tartják, hogy az 

autonómiát akaró kisebbség előbb el kell nyerje hozzá a többségi 

társadalom bizalmát, beleegyezését – tudatosították az uniós elvá-

rás lényegét Bukarestben. És már ki is találták, miként lehet ezt 

kijátszani. Így okoskodtak: Brüsszel szerint az a jó, amit a több-

ség akar? Akkor mi majd beletápláljuk a népbe, hogy mit akarjon. 

Az így megbundázott „népakaratot” pedig mindent ütő érvként 

használhatjuk annak igazolására, hogy miért nem kaphatnak a 

magyarok autonómiát. Másszóval a (háttér)hatalom reakciója az 

uniós elvárás által teremtett helyzetre: „törésvonalat” kell létre-

hozni a románok és a magyarok között! Jöhet a félretájékoztatás, 

a manipulálás, a gyűlölködés ösztönzése, folytatódhat, sőt foko-

zódhat a magyarok rágalmazása, szidalmazása, mocskolása. An-

nál is inkább, hiszen mindezeknek nagy hagyománya van már 

Romániában…  

Tovább pergetve visszafelé az események filmjét, megért-

hetjük, miért keményített be a bukaresti (háttér)hatalom, amikor a 

2011-es népszámlálás adatai alapján a szakemberek azt jelezték 

előre, hogy a várakozással ellentétben 2020-ra a magyarok aránya 

várhatóan nem csökken 3 százalék alá. Ezt a fejleményt annak 

ellenére is rossz szemmel nézték, hogy 2011-ben 1.237.746-an, 

vagyis közel 200 ezerrel kevesebben vallották magukat magyar-

nak Romániában, mint kilenc évvel korábban, a 2002-es nép-

számlálás alkalmával, amikor a számlálóbiztosok még 1.434.377 

magyart írtak össze. Ugyanis az etnikai arányok vonatkozásában 

a külföldre távozott románok nagyobb száma miatt ez 6,6%-ról 

mindössze 6,5%-ra való csökkenést jelentett. Ahogyan arra az 

előzmények alapján számítani lehetett, a bukaresti (hát-

tér)hatalom a következőképpen reagált: az ország magyaroktól 

való hatékonyabb „megtisztítása” érdekében még tovább kell 

fokozni a magyarellenes közhangulatot.  

Azt is megérthetjük ennek alapján, miért ítélte 2015-ben 

Románia felnőtt lakosságának csaknem a 80 százaléka elfogadha-
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tatlannak, hogy az ország magyarlakta területei közigazgatási 

autonómiát kapjanak, 2019-ben pedig miért vélte úgy a románok 

58,2 százaléka, hogy Magyarország elfogadhatatlan mértékben 

beavatkozik Románia belügyeibe, és 62,6 százalékuk miért gon-

dolta, hogy Magyarország „így vagy úgy” ellenőrzése alá akarja 

vonni Erdélyt. 2021-ben pedig a románok 49,5 százaléka miért 

értett egyet azzal az állítással, hogy „Magyarország el akarja ven-

ni Erdélyt Romániától.”  

Hát azért, mert Bukarest magyarellenességre kiélezett 

propagandagépezete immár évtizedek óta – többé-kevésbé bur-

kolt formában – szinte naponta ilyen és hasonló meggyőződése-

ket igyekszik a román állampolgárok tudatába plántálni. Úgy-

mond „magasabb szempontok” miatt, nemzeti érdekből. Vagyis a 

Tiszta Románia, a nemzetiségektől „megtisztított” Románia hosz-

szabb távon való létrehozása céljából. Mert ez az a nagyszabású 

„országprojekt”, amelynek a megvalósításához nem csupán aján-

latos, de egyenesen kötelező elkerülni az autonómia megadását. 

Azért kell ellehetetleníteni, csírájában elfojtani mindenfajta auto-

nómiára való törekvést, mert az autonómia lehetőséget kínál arra, 

hogy a kisebbségek hatékonyabban védekezzenek az asszimilá-

ció, a folyamatos számbeli csökkenés, a beolvadás ellen.  

Miután az állampolgárok ilyen módon is befolyásolhatók, 

még az sem zárható ki, hogy a korábban ismertetett háromhoz 

hasonló, furcsa kérdéseket alkalmazó közvélemény-kutatás ered-

ményének a nyilvánosság elé tárása is meghatározott célt szolgál. 

Mert, gondoljunk csak bele, milyen hatást gyakorolhat az ország 

román, illetve magyar polgáraira például az a hír, hogy a válasz-

adók közel 80 százaléka szerint a „magyarok lakta területek köz-

igazgatási autonómiájára irányuló igény elfogadhatatlan Románia 

számára”? A határozatlan románoknak azt üzeni, hogy ha a túl-

nyomó többség így gondolja, akkor nyilván így helyes, tehát ők 

maguk is akkor járnak el helyesen, ha az autonómiát elutasítók 

népes táborát gyarapítják. (Az emberek egy része mindig min-

denhol hajlamos a többségi véleményhez való csatlakozásra.) Ám 

a 80 százalék a magyaroknak is üzen. Mégpedig azt, hogy ilyen 
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körülmények között nem érdemes küzdeniük az autonómiáért, 

hiszen ez a küzdelem eleve kilátástalan. Ezzel a CSCI közvéle-

mény-kutató intézet által közzétett eredménnyel tehát a hatalom 

két legyet ütött egy csapásra. Az egész történet pedig több szem-

pontból is arra az esetre hasonlít, amikor valaki előbb mindennek 

elmond egy másikat egy harmadik előtt, majd utóbbitól véle-

ményt kér az általa mindennek elmondott személyről…  

Summa summarum: miért főbenjáró bűn az autonómiára 

való törekvés Romániában? Mert az autonómia késleltet-

né/akadályozná a Tiszta Románia (értsd: a nemzetiségektől 

„megtisztított” Románia) program/projekt megvalósítását.   

 

Románia magyar ajkú svábok lakta „legnémetebb” 

települései 

 

A németekkel, illetve az – elmagyarosodott – szatmári svábokkal 

történtekről az alábbi statisztikai adatok még valamit elárulnak.  

A 2011-es népszámlálás alkalmával Romániában 36.042 

személy (szász, bánáti és szatmári sváb, illetve Máramaros me-

gyei cipszer) vallotta magát németnek. Ezek többsége hat megyé-

ben élt, a következő eloszlásban: Temes – 8.504 (23,6%); Krassó-

Szörény – 2.896 (8,0%); Szatmár – 5.006 (11,8%); Szeben – 

4.244 (11,8%); Arad – 2.909 (8,1%); Brassó – 2.923 (8,1%). A 

romániai németek körében elég magas azok aránya, akiknek nem 

a német az anyanyelve. 16,9%-uk a román nyelvet beszéli. Ezek 

nagy valószínűséggel vegyes házasságokból születtek, vagy ilyen 

házasságban élnek. 14,6%-uk magyar nyelvű. Itt a Szatmár me-

gyei svábokról van szó, akik esetében a nyelvi asszimiláció főleg 

a XIX–XX. században történt. 2011-ben a romániai németek 

90,4%-a olyan településeken élt, ahol a számarányuk nem haladta 

meg a 10%-ot. Ugyanekkor egész Romániában már csak Szatmár 
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megyében voltak 1.000-nél több lakosú települések, ahol az ön-

magukat németnek vallók aránya meghaladja a 20%-ot. Az öt 

ilyen település közül négy Nagykároly vonzáskörzetében találha-

tó: Mezőfény (1.840 lakos, 20,00%), Mezőpetri (1.331 lakos, 

28,2%), Csanálos (1.229 lakos, 27,7%), Kálmánd (1.388 lakos, 

22,6%). Az ötödik (Nagykárolytól viszonylag távolabb eső) 

Szatmár megyei sváb település Krasznabéltek (1.306 lakos, 

24,0%). „Romániában Szatmár az egyetlen megye, ahonnan a 

németek masszív emigrációja viszonylag a legkevésbé drasztikus 

módon történt.” (Kiss Tamás – Veress Ilka: Minorităţi din 

România. Recensământ 2011 – procese demografice [Romániai 

kisebbségek. 2011-es népszámlálás – demográfiai folyamatok])   

Emlékeztetőül: az 1930-as népszámlálás alkalmával Ro-

mániában 633.488 személy (szászok, bánáti svábok, szatmári 

svábok, dobrudzsai németek stb.) vallotta magát németnek. Ezen 

belül a szatmári svábok a Trianon utáni Románia német népessé-

gének kis hányadát, kb. 6%-át alkották csupán. (1920-ban az or-

szághatár romániai oldalán és a három Magyarországhoz tartozó 

településen összesen 40.532 szatmári sváb élt.) Románia elnémet-

telenedési állapotát az is jól szemlélteti, hogy az országos vi-

szonylatban öt „legnémetebb” település helyben maradt lakosai-

nak a többsége magyar ajkú szatmári sváb. Sokan közülük ma-

gyarnak is tartják magukat. Annak ellenére, hogy a rendszerváltás 

óta Romániában előnyösebb németnek lenni…  
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„Sváb-magyarokból” lett „csak németek” és „csak 

magyarok”? 

 

Mi is áll az Ernst Hauler-féle gyűlöletkeltéssel történő regermani-

zációt elítélő, illetve a szatmári svábok erőszakolt Németországba 

juttatását helytelenítő, korábban ismertetett visszhang-levelek 

egyikében?  

„Éppen fajtámhoz ragaszkodó svábként állítom, hogy 

egyebek között még a kommunista éra minden csalafintasága sem 

tudta elérni azt, amit Hauler úr és hasonszőrű társai a szatmári 

svábok Németországba való emigrálásának az elősegítésével né-

hány év alatt elértek: szokásaival, az életstílusával, örömeivel és 

bánataival együtt felszámolták, elpusztították azt a két és fél év-

százados szatmári német népi közösséget és kultúrát, amely az 

össznémetségen belül rendkívül érdekes színfoltnak számított. 

Sajnos, már sohasem fogják és sehol sem fogják azt az ízes sváb 

nyelvet beszélni, amelyet valamikor Szinfaluban (Scheindorf), 

Homoródon (Hamrot), Szokondon (Sukunden) stb. beszéltek. Ez 

a nyelv kihalt, még ha a Németországba bolondított idősebb em-

berek beszélik is: a következő generáció már csak emlékeiben 

fogja őrizni. Mit nyert hát a német kultúra ezzel a Hauler úr és 

társai által propagált exodussal? (…) ez a folyamat megfordítha-

tatlan, gyógyíthatatlan, Unheilbar.”  

A pontosság kedvéért: Hauler úrék „csak” besegítettek a 

„svábtalanításba”. Az ízes sváb nyelvet beszélők exodusáért első-

sorban természetesen a tiszta, nemzetiségektől mentes Románia 

kialakításáért (szalonképesített szóhasználattal élve: az ország 

lakosságának a „homogenizálásáért”) ügyködő, e cél elérése ér-

dekében tisztességtelen eszközöket is bevető román kormányo-

kat, politikusokat terheli a felelősség. Annál is inkább, hiszen 

jelen összefüggésben a szatmári svábok két csoportját kell meg-
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különböztetni: a németül jól/jobban beszélőkét, illetve a magyar 

anyanyelvű, németül nem vagy gyengén tudókét. Amint e könyv 

Honnan hányan mentek, mennek el? című fejezetéből is kitűnik, 

azok a Szatmár megyei települések, amelyeknek sváb vagy más 

német etnikai csoportokhoz tartozó lakói anyanyelvi szinten vagy 

jól beszéltek németül, Hauler úrék ügyködése nélkül is hamar 

elsvábtalanodtak-némettelenedtek. Ám Hauler úr könyvei első-

sorban nem is az ilyen települések lakói számára születtek. A 

sváb Funar irományai az elmagyarosodott svábokat vették célba. 

Az volt a rendeltetésük, hogy hazugságok terjesztése révén mes-

terségesen keltett gyűlölet segítségével az elmagyarosodott svá-

bokat – dr. Ioan Gherman szóhasználatával élve – leválasszák „a 

magyarság testéről, amelyhez a két évszázad alatt hozzákötőd-

tek”, az ilyen svábok „magyarok iránti szeretetét és ragaszkodá-

sát” megszűntessék, vagy egyenesen ellenérzéssé alakítsák át. 

Ugyanakkor nemcsak a Hauler úrhoz hasonlóan gondol-

kozók kívánták a regermanizációt. Természetesen a Német De-

mokrata Fórum is szorgalmazta, ösztönözte, elősegítette. Annyi 

különbséggel, hogy utóbbi szervezet vezetői (néhány kivételtől 

eltekintve) ezt a célt tisztességtelen eszközök alkalmazása nélkül, 

békés módon, konfliktusmentesen akarták elérni. Idézetek két, 

korábban nagyobb terjedelemben újraközölt interjúból: 

  „Anton Franz Boer, a Német Demokrata Fórum Észak-

Erdélyi Megyeközi Szervezetének vezetőségi tagja: – Legfonto-

sabb célkitűzésünk az, hogy továbbra is megőrizzük, illetve visz-

szaszerezzük az identitásunkat. Hogy azok, akik itt maradnak, 

megőrizzék a német kultúrát és a német nyelvet, illetve, akik ko-

rábban elvesztették, újra megszerezzék és továbbfejlesszék ezeket. 

A szervezetünkhöz tartozó négy megyében – Szatmárban, Szilágy-

ban, Máramarosban és Biharban – minden fontosabb, svábok 

által lakott helységben német iskola, Szatmárnémetiben és Nagy-

váradon pedig német líceum működik”. 

(Boros Ernő: „Legfontosabb célkitűzésünk az identitásunk meg-

őrzése, illetve visszaszerzése” Szatmári Friss Újság, 2000. au-

gusztus 26.) 
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„Kérdés: – A két világháború közötti első sváb újranéme-

tesítési akció időszakában, illetve a második világháború végén 

körülbelül háromezer szatmári sváb távozott Nyugat felé a visz-

szavonuló német csapatokkal együtt. Ez a gyakorlatban azt jelen-

tette, hogy a német ajkú vagy németül is beszélő szatmári svábok 

nagy része Németországba távozott, miközben a magyar ajkúak 

továbbra is helyben maradtak. Mintha most megint hasonló lenne 

a helyzet: az a sváb, aki tud németül, előbb-utóbb Németország-

ban köt ki… 

Johann Müller, a Német Demokrata Fórum nagykárolyi szerveze-

tének az elnöke: – Ebben a megállapításban van igazság, de a 

német állam és mi, NDF-esek is azon munkálkodunk, hogy a jö-

vőben ne így legyen. A jelszó most az, hogy a szatmári svábok 

tanulják meg újra őseink nyelvét, és maradjanak itt, legyenek 

németek Romániában.”  

(Boros Ernő: Sváb feltámadás. Erdélyi Napló, 1997. február 11.) 

Tehát az elmagyarosodott svábok lakta településeken leg-

alább részben a Német Demokrata Fórum tevékenységének 

eredményeként a rendszerváltás után „Legyetek németek, de Ro-

mániában!” jelszóval írattak egyre több gyereket német tannyelvű 

iskolába. Ami természetesen senki által nem kifogásolható módja 

az újranémetesítésnek. Az adott összefüggésben mégis felmerül a 

kérdés: vajon e jelszó második részének az elérése is „életszerű” 

célkitűzés-e? Az őseik nyelvét újratanulók valóban Romániában 

maradnak, itt lesznek németek? Vagy az iskolában szerzett nyelv-

ismeret birtokában előbb-utóbb ők is Németországban kötnek ki? 

Ami által az iskola a szülőföld elhagyását, a kitelepülést elősegítő 

tényezővé válik?  

Számokkal, statisztikai adatokkal alátámasztani nem tu-

dom, csak tapasztalataimra hagyatkozva gondolom: a németül-

tanulásnak az esetek nagy részében ismét csak a szülőföld elha-

gyása lesz a vége. A nyelvismeret birtokában könnyebben tehetik, 

tehát a volt német tagozatos diákok elmenekülnek abból a Romá-

niából, ahol a mindenkori hatalom képviselői folyton azt szajkóz-
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zák, hogy itt aztán példaértékűen megoldották a nemzetiségi kér-

dést, miközben ennek az ellenkezője igaz.      

Ezért a magam részéről máris siratom azt a szintén eltűnőfélben 

lévő, sajátos sváb-magyar/magyar-sváb kultúrát, amely ma még 

az össznémetség és az összmagyarság vonatkozásában egyaránt 

rendkívül érdekes színfoltnak számít. Azt a módot, ahogyan a 

magyar ajkú csanálosiak, kaplonyiak, kálmándiak, mezőfényiek, 

túrterebesiek, tasnádszántóiak stb. mentalitásukban, életvitelük-

ben sváb identitásukat kifejezésre juttatják. Ahogyan a mindenkor 

németes alapossággal elvégzett munka után a mulatással egybe-

kötött magyarnótázásban a vér szerinti magyarokon is túltesznek. 

Ahogyan ösztönösen, magától értetődő módon, anélkül, hogy erre 

tudatosan törekednének, egyszerre tudnak jó magyarok és jó né-

metek lenni. Mert szerintem senki sem nyer, nem válhat többé 

azáltal, ha sváb-magyarból, „csak svábbá” vagy „csak magyarrá” 

lesz. Ellenkezőleg: az ilyen metamorfózison áteső veszteséget 

szenved. Hogy miért? Lássuk, mit mond (lényegében) erről egy 

igazi világpolgár.  

Jó szerencsémnek köszönhetően 2003. november 7-én 

Mátészalkán különleges „németből jött magyarral” készíthettem 

interjút. Olyan ősök leszármazottjával, akiknek a birodalma felett 

„sosem nyugodott le a nap” egy időben. Legnagyobb meglepeté-

semre valóságos „magyarságleckében” részesített. A rövid felve-

zető utáni részek abból az interjúból valók.  

Dr. Habsburg Ottó (1912–2011) osztrák főherceg, ma-

gyar, horvát és cseh királyi herceg az Osztrák–Magyar Monarchia 

trónörököse, politikus, közíró, három ország (Németország, 

Ausztria és Magyarország) polgára. 1936-tól tagja, 1957-től alel-

nöke, 1973-tól elnöke a Páneurópai Uniónak. 1979 és 1999 kö-

zött a német Keresztény-Szocialista Unió (CSU) képviselője a 

strasbourgi Európa Parlamentben, egyúttal az európai konzervatív 

pártok csoportjának vezetője. 1989-ben egyik szervezője a ma-

gyar-osztrák határon rendezett „páneurópai piknik”-nek. (Ez az 

esemény volt az előzménye a berlini fal leomlásának.) Sokat tett 

az Európai Unió bővítéséért, ennek keretében Magyarország csat-
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lakozásáért. Magyarországon a rendszerváltás után komolyan 

felmerült, hogy esetleg ő lehetne a Magyar Köztársaság elnöke.  
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„Mindenki befogadott, mert mindenkivel a saját 

nyelvén beszéltem” 

 

„– Elnök úr szerint mi vár ránk az Európai Unióban? 

– Ismerjük a mondást: sírva vigad a magyar. Csakhogy nekünk 

nincs okunk sírni, nem olyan nemzet vagyunk. Hány Nobel-

díjasunk van nekünk? Tizenkilenc! Azaz százalékos arányban a 

mi nemzetünk dicsekedhet a legtöbb Nobel-díjassal. Persze közü-

lük sokról azt mondják, hogy amerikaiak. De Magyarországon 

tanultak, itt dolgoztak, és mivel egy ilyen kis országban nagyon 

nehéz volt boldogulni, külföldre mentek, Amerikába, ott lettek 

nagy emberek. Ez is mutatja, hogy milyen óriásiak a lehetősége-

ink. Bízzunk a jövőben! Sokan azt mondják, mivel kis nemzet 

vagyunk, ha bekerülünk Európába, el fogunk tűnni. De ha vissza-

tekintünk a mi történelmünkre, azt látjuk, hogy az összes ázsiai 

nemzetek közül, amelyek erre a vidékre jöttek, mi bizonyultunk a 

legerősebbnek. Voltak nagyobbak, mint a hunok vagy az avarok, 

de mi megmaradtunk. Mégpedig egy nagyon érdekes helyen. 

Amikor idejöttek, a honfoglalók gyönyörű országot láttak. (…) 

Azóta tapasztaltuk, hogy nagyon szép ez az ország, de nagyon 

kellemetlen helyzettel jár együtt, mert a hadak útján élünk: min-

den keletről jövő nagyobb támadás útjában. Erre jöttek a tatárok, 

a törökök, az utóbbi időben az oroszok, és mindez elég nagy ve-

szélyt jelentett számunkra. De megmaradtunk! Sokszor megpró-

báltak kiirtani bennünket, de valamiképpen mindig túléltük és 

tovább élünk. A Nobel-díjasaink száma hatalmas erőt mutat. 

Nagy életerővel rendelkezünk, a mi tudományunknak, tudásunk-

nak óriási a kisugárzása.  

– Noha németes akcentussal beszél, elnök úr következete-

sen magyarnak mondja magát… 
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– Ha visszatekintünk a mi történetünkre, többnyire elpusz-

tultak azoknak az utódai, akik a múltban hódítókként jöttek be az 

országba. Valamiképpen ez a nemzet folyton asszimilált másokat. 

A tudatalattimban erre gondolhattam, amikor a millennium al-

kalmából ünnepi beszédet tartottam egy alföldi városban, és egy-

szer csak azon kaptam magam, hogy ezt mondom: „amikor előde-

ink Ázsiából jöttek”. Nekem persze egy Ázsiából jött elődöm 

sincs, mégis úgy éreztem, hogy ez így igaz. A nemzetünkben élő 

kulturális szolidaritás a jövőnk záloga. Ezért állítom én az ellen-

kezőjét annak, hogy az európai egységben mi el fogunk tűnni.  

– Tehát elnök úr szerint az Unióban a magyarság ereje is 

megnövekszik? 

– Sokat járom Európát. Az egységes Európa óriási valami, 

éppen akkora, mint az Amerikai Egyesült Államok. Miért olyan 

sikeresek az amerikaiak? Mert Európából importáltak embereket. 

Mindig attól féltünk, hogy elveszítjük ezeket az embereket, pedig 

ők bensőleg valamiképpen itt maradtak. Ha a jelenleg világszerte 

nagyon ismert informatikát vesszük, akkor is azt láthatjuk, hogy 

vannak ugyan angolszász nevek, de a magyar ember sohasem 

hiányzik közülük. Megtartják a nyelvüket, szeretik a hazájukat, és 

ha majd elérnek egy bizonyos kort, hazajönnek. Ha azt a híres 

Szilikon-völgyet egyszer majd a mi földünkön akarják kialakíta-

ni, hát itt rengeteg munkatársat kaphatnak hozzá. (…) Minden 

okunk megvan az optimizmusra. Akarás kérdése az egész. Nem-

rég még a meg nem újuló nyersanyagoktól függtünk. A meg nem 

újuló nyersanyag lassan tényleg elfogy, és ebből valóban nagyon 

nagy problémák adódnak. De a megújuló nyersanyagot teremtő 

agy továbbra is megmarad! És ezért óriásiak a kilátásaink, ne-

künk, magyaroknak!  

– Elnök úr máris sikertörténetről beszél… 

– (…) 2004. május elsejétől honfitársaink hivatalosan is 

képviselve lesznek az Európa Parlamentben, az Európai Unióban. 

Elértük, hogy óriási európai lehetőségekbe legyen beleszólásunk! 

Persze sokat fog számítani, hogy ki képvisel bennünket az Európa 

Parlamentben. Húsz éven át én voltam az egyetlen magyarul be-
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szélő európai képviselő. Ez óriási előnyökkel járt. Minden ma-

gyar delegációt automatikusan hozzám küldtek, mert én voltam 

az egyedüli, aki az anyanyelvükön tudtam velük beszélni. Így 

mindenféle emberrel találkoztam, és nagyon biztatónak, gyönyö-

rűnek tartom, hogy a legtöbben, bármilyen pártnak voltak a tag-

jai, mindenekelőtt magyaroknak, patriótáknak bizonyultak. (…) 

– Elnök úr hány nyelven beszél? 

– Széchenyi István, a legnagyobb magyar, előbb csak né-

metül tudott, magyarul később tanult meg. Én mindig beszéltem 

magyarul, így legalább egy pontban majdnem jobb magyar va-

gyok a legnagyobb magyarnál. Persze végig tudtam németül is, és 

higgyék el, óriási előny, ha az ember nyelveket beszél, az Európai 

Unióban erre is szükségünk lesz. Mert a mi nyelvünk gyönyörű-

szép, de az emberek többsége nem érti. Aminek vannak előnyei 

és hátrányai. Hátrány például, hogy mások – akiket én sokszor 

sajnálok emiatt – nem érthetik, érezhetik a mi kiváló irodalmunk 

zamatát. Előnyt is mondok. Amikor választások alkalmával hal-

lottam, miket mondanak egymásról a jelöltek, hálát adtam Isten-

nek, amiért a többiek ezt nem értették…  

Való igaz, hogy a mi nyelvünk, a mi fellegvárunk, de azért tanul-

junk más nyelveket is. Főleg a fiataljainknak tanácsolnám, hogy 

beszéljenek több nyelven. Én már nagyon öreg ember vagyok, az 

egész világot bejártam, hát jelenleg hét nyelven, németül, magya-

rul, franciául, angolul, spanyolul, portugálul és olaszul tudok be-

szélni, ami mindig óriási előnyt jelentett a számomra. Újságírók 

gyakran felteszik a kérdést, hogy miért tudtam másoknál valami-

vel jobban szerepelni az Európa Parlamentben. Azért, mert majd-

nem mindenkivel a saját nyelvén beszéltem, így engem mindenki 

befogadott: a franciák franciának, az angolok angolnak, a magya-

rok magyarnak. Ez a jövőben is így lesz. Ezért kérem a fiataljain-

kat, hogy tanuljanak nyelveket. És ne csak az angolt, ezt is sze-

retném hangsúlyozni. A nyelvek úgy élnek, mint az ember. Szü-

letnek, emelkednek, de aztán valamikor a csillaguk leáldozik. A 

tizenkilencedik században még senki sem lehetett igazán sikeres, 

ha nem beszélt franciául. Hol van most a francia nyelv? Sajná-
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lom, mert nagyon szép nyelv, de már nem az, ami a múltban volt. 

Most mindenki az angolra esküszik. Valóban értékes nyelv, de ne 

feledjük, hogy lassanként ezzel kapcsolatban is mutatkoznak a 

hanyatlás jelei. Elég arra gondolnunk, hogy például 20 év múlva 

az Egyesült Államok öt tagállamában már a spanyol lesz a több-

ségi nyelv. A magam részéről Dél-Amerikában is óriási fantáziát 

látok, és ott is a spanyol vagy a portugál nyelv az, ami hasznos. 

Erről sem szabad megfeledkezni. Diverzifikáljuk egy kicsit a 

nyelveket. A japánok és kínaiak is óriásit haladnak előre. Két 

lányom is tud japánul. (…)  

 

 

 
 

Dr. Habsburg Ottó (1912–2011) Mátészalkán,  

2003. november 7-én. 
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– Elnök úr kilencvenegy évesen az egyik legoptimistább 

ember, akivel valaha találkoztam… 

– (…) Országunk legnagyobb sikerévé nemzetünk (…) 

legnagyobb csatavesztése vált. Mert a nagy vereség arra késztette 

a nemzetünket, hogy letelepedjen, hogy ne csatangoljon tovább 

össze-vissza, és hallgasson Szent Istvánra. Aki intelmeiben a töb-

bi nemzettel szemben való sokkal nagyobb nyitottságot tanácsol, 

mint ahogy az más országokban szokás, és ez óriási jövőt jelent a 

számunkra. Nemzetünk legtöbb mai tagja máshonnan származik, 

és mégis százszázalékosan magyar. Ez nagyon szép, ez az, ami a 

jövőnket biztosítja.  

Tudjuk jól, hogy hazánk sokat szenvedett. Aki járja a világot, azt 

is tudhatja, mennyi embert veszítettünk. Elég csak arra gondol-

nunk, hogy 1956-ban negyedmillió ember hagyta el az országot, 

mégpedig a szellemi elit legjava. Mégis megvagyunk. És az Eu-

rópai Unió tagjaként már nem leszünk a Hadak Útján. Először 

történik meg, hogy ezen az áldott szép vidéken biztonságban él-

hetünk. Sok múltbeli veszélytől szabadulunk meg. Az Európai 

Közösség tényleges szuperhatalom lesz. Számban annyian élünk 

majd benne, mint az amerikaiak. Az ereje pedig talán még na-

gyobb lesz. Hiszen mostanáig az amerikaiak azzal értek el hala-

dást, hogy tőlünk indult embereket fogadtak. Még egyszer tekint-

sünk vissza, milyen sok Nobel-díjas magyar ment oda, mennyi 

magyar ember él és dolgozik Amerikában. És mindenhol a világ-

ban.”  

(Boros Ernő: „Legalább egyvalamiben majdnem jobb magyar 

vagyok a legnagyobb magyarnál.” Szatmári Friss Újság, 2003. 

november 13.) 
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Mi magyartalanítja, és mi teszi még magyarabbá a 

svábból jöttet? 

 

Német származásom ellenére miért érzem magam magyarnak? 

Nehezen megválaszolható kérdés, annyi összetevővel, amennyit 

eleve reménytelen vállalkozás lenne számba venni. Ezért a kö-

vetkezőkben csupán néhány alkotóelemét villantom fel, ráadásul 

valószínűleg nem a legfontosabbakat.  

A magyarságtudatot szüleimtől örököltem. Anélkül, hogy 

ők valaha is mellveregetős magyarokként viselkedtek volna.  

Apám a háború végén öt országban (Németország, Svájc, 

Franciaország, Anglia és talán Belgium) három évet töltött fog-

ságban, mire hazajött, nemcsak magyarul, németül és románul 

tudott, de franciául meg angolul is jól elboldogult. Talán emiatt a 

következő kettő kedvenc mondásai közé tartozott: „Ahány nyel-

vet ismersz, annyi ember vagy”, illetve „Köszönj mindenkinek a 

maga szóhasználata szerint, ha pedig teheted, beszélj is minden-

kivel a saját nyelvén.” Ő maga a más anyanyelvűekhez mindig 

udvariasan, tisztelettel szólt. Ugyanakkor gyermekkoromban 

gyakran mesélt nekem színesen, élvezetesen, nagy lelkesedéssel 

az ősmagyarokról, a honfoglalásról, a magyar történelem külön-

böző eseményeiről. A német történelemről nem beszélt, és azt is 

csak akkor tudatta velem, hogy vér szerint nagyobbrészt német 

származású vagyok, amikor erre rákérdeztem. De a németeket 

(fegyelmezettségük, munkabírásuk, pontosságuk, az általuk ké-

szített műszaki és más termékek kiváló minősége stb. miatt) min-

dig megkülönböztetett tisztelettel emlegette. 1944 márciusában, 

amikor a német hadsereg megszállta Magyarországot, apám ma-

gyar katona volt. Megkérdeztem tőle, hogy magyar részről miért 

nem tanúsítottak akkor számottevő ellenállást. Azt válaszolta, a 

magyar hadseregben a németeket nem egyszerű szövetségeseknek 
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tekintették, olyan nagy tisztelet övezte őket, hogy ilyesmi fel sem 

merült. Különösen a tisztek elképzelni sem tudták, hogy a néme-

tek ellen fordítsák a fegyvert. Ez természetesen szubjektív meglá-

tás is lehetett a részéről, hiszen – bár minden tekintetben magyar-

nak tartotta magát – apám életében a németbarátság, a németek 

„pártolása” evidenciaként, magától értetődő módon volt jelen. 

Olyan sok nagykárolyi és környékbeli érzett hasonlóképpen (el-

sősorban magyarul, de közben azért németül is, vagy fordítva), 

hogy a kétirányú elkötelezettség a mi vidékünkön élő magyaraj-

kúak egyik legfőbb sajátosságának tekinthető.      

Mivel annakidején arrafele bőkezűen megfizették az ilyen 

munkát, nagyapám a két háború között sok Nagykároly környéki 

mesteremberrel (kőművessel, áccsal stb.) együtt évekig bukaresti 

építkezéseken dolgozott, így anyám ott is gyermekeskedett. Évti-

zedekkel később román főnöke egy alkalommal a következő kér-

dést tette fel neki:  

– Te vér szerint sváb vagy, miért mondod magad magyar-

nak?   

– Mifelénk az ilyesmi nem azon múlik, hogy minek mon-

dod, hanem azon, hogy minek érzed magad – válaszolta anyám. 

– És te mitől érzed magad magyarnak? 

– Gyermekkoromban kezdődött. Bukarestben a kislányok, 

akikkel együtt játszottam, „boanghină”-nak csúfoltak. Ők ezt a 

szót a „bozgor” helyett használták. Már akkor egy életre eldőlt, 

hogy én csakis magyar lehetek! – mondta anyám dühösen. Sokáig 

szólni sem mertünk hozzá, annyira felbőszítette, hogy magyarsá-

gát megkérdőjelezték. 

Ezt az esetet nem számítva legalább előttem sváb szárma-

zását csupán még egy alkalommal hozta szóba anyám: 53 éves 

koromban, amikor megtudta, hogy könyvem jelent meg a szatmá-

ri svábok deportálásáról. A következő történetet akkor hallottam 

tőle először – és utoljára. Ha 1945 januárjában nagyapám kevésbé 

elkeseredett és mindenre elszánt, mindössze 17 éves lányát való-

színűleg elviszik Nagykárolyból Ukrajnába. A deportálandókat 

kereső szovjet katonák egyike a padlásunkon is körül akart nézni, 
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ahol anyám rejtőzködött. Nagyapám a lépcsőn előre engedte, és a 

korábban odakészített baltát háta mögé rejtve követte. Anyám 

odafent hiába bújt meg valami mögött egy sötét sarokban, a kato-

na észrevette. Tekintete a fiatal lányról annak apjára tévedt, aki-

nek a kezében akkorra már láthatóvá vált a balta. Ijedtségtől, fe-

szültségtől terhes másodpercek következtek. A katona pillantása 

nagyapámnak a baltát (készenlétben) tartó kezéről anyámra, majd 

ismét a baltára tévedt. Óvatosan hátrálni kezdett, amikor pedig 

kellő távolságra ért, egyenesen a padlásfeljáró felé vette az irányt. 

Odalent egy szót sem szólt arról, ami a padláson történt. Így úszta 

meg anyám a deportálást.   

Magyarságtudatom alakulásában az is szerepet játszott, 

hogy általános iskolába és líceumba magyar tagozatra jártam. De 

az is, hogy egyetemet (Bukarestben újságírást, illetve Kolozsvá-

rott szociológiát) csak románul végezhettem, bár az anyanyelve-

men szerettem volna.  

Nyolcadikig egyáltalán nem foglalkoztatott, ki milyen 

nemzetiségű, kilencedikben viszont román nyelv és irodalom 

tanárnőnk megjelenésével már a tanév legelején hangsúlyosan 

előtérbe került ez a kérdés. Amikor az első tanórán felfedezte, 

hogy P. M. osztálytársnőnk (aki sváb apától és román anyától 

született) az osztálynaplóban román nemzetiségűként szerepel, R. 

F. tanárnő hatalmas patáliát csapott. 

– Román létedre magyar tagozatra iratkoztál?!!! – támadt 

rá osztálytársnőnkre olyan felháborodottan és utálkozással, mint-

ha főbenjáró bűnben találta volna vétkesnek. Hosszasan ecsetelte, 

mekkora merénylet az efféle magatartás a másoknál minden te-

kintetben különb románság ellen, majd rövid úton közölte osz-

tálytársnőnkkel: – Már most megmondom, hogy téged megbuk-

tatlak, osztályismétlő leszel!    

És ezt az ígéretét annak ellenére is betartotta, hogy osztá-

lyunk romántudásban csöppet sem jeleskedő tagjai közül éppen 

ez a lány beszélte a legjobban az államnyelvet. 1968 és 1971 kö-

zött romántanárnőnk részéről még nagyon sok hasonló naciona-

lista megnyilvánulásnak lehettünk tanúi. Ezek ismertetésétől 
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azonban már csak azért is eltekintek, mert egyetlen személy vi-

selkedése társadalmi szinten nem tekinthető reprezentatívnak. 

(Bár az adott társadalomról az is sokat elárul, ha az illető, csak 

azért, mert az államalkotó nép tagja, ilyesmiket engedhet meg 

magának, anélkül, hogy bármilyen kellemetlensége származna 

belőle.)   

1970-ben Hágen Jóska és még négy iskolatársunk egy Fe-

rencváros – FC Argeş focimeccs előtt postára tett levelezőlapon a 

magyar klubcsapatnak kívánt győzelmet. A következő napokban 

a helyi Szekuritátén sanyargatták, az iskolából való kicsapatással 

fenyegették őket. „Szörnyű” tettüket végül megúszták magavise-

leti jegyük levonásával és kopaszra nyíratással. 

Középiskolás koromban több hasonló „élményben” volt 

részem, de a legjobban a következő gondolkoztatott el. Magyar 

fordításban elolvastam Nicolae Bălcescu Românii supt Mihai 

Voievod Viteazul című könyvét (A románok Vitéz Mihály vajda 

idejében, ford. V. András János, Bukarest, 1963). Amikor nem 

sokkal ezután az eredeti román kiadás került a kezembe, emlékez-

tem rá, hogy ebben a művében Bălcescu valahol több pozitív tu-

lajdonságot tulajdonít a magyaroknak. Hirtelen született ötlet 

hatására a román kiadásban keresni kezdtem a magyarokat dicsé-

rő sorokat. Azon a helyen, ahol ezeknek kellett volna következni-

ük, a következő jelzést találtam: „(…)”.  

      Igaz, tizenéves fejjel egyik-másik, általam egyébként nagyon 

tisztelt magyar nemzetiségű tanárunk néhány megnyilvánulását is 

értetlenül fogadtam, helytelenítettem. Ma is fel tudom idézni 

földrajztanárunk, Benedek Zoli bácsi alakját, amint a maga szí-

nes, élvezetes stílusában lelkes-önfeledten a következőket fejte-

geti: amennyiben kiszámítjuk melyik országban hány lakosra jut 

egy Nobel-díjas, kiderül, a legtöbb nagy tudóssal a kis Magyaror-

szág ajándékozta meg az emberiséget. Bár ezzel kapcsolatos 

meglátását tudománynépszerűsítő tárgyú könyveinek egyikében 

sem fejtette ki, a magyarok különleges/kiváló voltának bizonyga-

tása kétségtelenül kedvenc témái közé tartozott. Tudós ember 

lévén, állításait igen sok és legalábbis meggondolkoztató érvvel 
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tudta alátámasztani. A magyar Nobel-díjasok számán kívül a ma-

gyar sportolók olimpiai érmeinek számát emlegette a legszíve-

sebben. A következő összefüggésben: amennyiben kiszámítjuk, 

melyik országban hány lakosra jut egy-egy arany-, ezüst-, illetve 

bronzérem, kiderül, sok olimpián Magyarország sportolói szerez-

ték a legtöbb érmet. Zoli bácsitól házi feladatot is kaptunk. Annak 

kellett utánanéznünk, hány Nobel-díjas tudóst adtak a románok az 

emberiségnek, vagy hány érmet szereztek a román sportolók az 

egyes olimpiákon, és hányadik helyen állnak a nemzetközi érem-

táblázaton, különösen, ha az érintett országok lélekszámát is fi-

gyelembe vesszük…  

Emlékszem, amikor ilyen előzmények után szereztünk tu-

domást arról, hogy a románok csupán egyetlen Nobel-díjast tud-

nak „felmutatni”, Sajti Misi padtársammal és barátommal Zoli 

bácsi helyett is szégyenkeztünk. Nem illik, nagyon csúnya dolog, 

ilyen kényes kérdéseket feszegetni – foglaltunk állást titokban. 

Hitler fajelmélete megbukott, kiderült, hogy képtelenség alsóbb- 

és felsőbbrendű emberekre osztályozni. Tehát abból, hogy melyik 

ország/nép hány Nobel-díjassal vagy olimpiai érmessel dicseked-

het, nem következtethetünk az égvilágon semmire! – szögeztük 

le. Akkor mire jó, és főleg kinek használ az effajta összehasonlí-

tás? – tettük fel a kérdést. Így folytattuk: – Tapintat is van a vilá-

gon. Zoli bácsinak tekintettel kellene lennie arra, hogy egyesek 

kellemetlenül érezhetik magukat az ilyen fejtegetések, összeha-

sonlítások hallatán. Arról nem is szólva, hogy a dicsekvés eleve 

csúnya dolog, a régi mondás szerint „öndicséret – gyalázat”, és ez 

nyilván akkor is érvényes, ha nem önmagát, hanem a saját népét 

dicséri valaki. Summa summarum: Nobel-díjasokkal hencegni, 

Nobel-díjak tükrében vizsgálgatni magunkat és másokat csúnya 

dolog!  

Hozzáteszem: amikor négy évtizeddel később a magyar 

Nobel-díjasok kapcsán Habsburg Ottó szájából hallottam a Zoli 

bácsitól megszokotthoz hasonló fejtegetést, már egészen mást 

gondoltam ugyanerről. Persze az eltelt negyven év alatt szerzett 

tapasztalataim híján változatlanul egykori diák-önmagammal 
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értettem volna egyet. Csakhogy időközben rengeteg mindenre 

rányílt a szemem. Egyebek között megértettem: szép dolog tekin-

tettel lenni mások érzéseire, de van, ami, a tapintatnak is határt 

szab. 

És itt nem csupán a romániai közbeszédben túlhajszolt 

formában jelenlévő „hazafias mentalitásra” (értsd: öntömjénezés-

re) gondolok, hanem arra is, amit ez a sajátságos hozzáállás 

eredményez.  

A Pew Research Center amerikai kutatóintézet 2018-ban 

közzétette egy olyan nagyszabású nemzetközi felmérés eredmé-

nyeit, amelynek során egyebek között arra is rákérdeztek, hogy a 

válaszadók milyen mértékben értenek egyet a következő kijelen-

téssel: „Nemzetünk nem tökéletes, de kulturálisan felsőbbrendű 

más nemzeteknél.” A közvélemény-kutatás eredménye szerint a 

romániai válaszadók 66 százaléka ezzel a kijelentéssel teljesen, 

vagy nagymértékben egyetértett. Ami azt jelentette, hogy a „leg-

önteltebb európai uniós nemzetek” képzeletbeli toplistáján a ro-

mánok a harmadik helyre kerültek a görögök (89 százalék) és a 

bolgárok (69 százalék) mögött. A németek és a magyarok a top-

lista utolsó harmadában helyezkedtek el: a németek 45, a magya-

rok 46, az „osztrák sógorok” 47 százalékkal. Megközelítőleg 

azonos szinten az angolokkal (46 százalék), az olaszokkal (47 

százalék), és a portugálokkal (47 százalék).   

(Felmérés: a románok felsőbbrendűnek érzik nemzetüket más 

nemzeteknél. Maszol, 2018. október 31.)   

Az, hogy a románok kulturálisan felsőbbrendűnek érzik 

magukat más európai nemzeteknél, különösen azért érdekes, mert 

más felmérésekben szinte minden téren a sereghajtók között je-

lennek meg.  

Néhány példa.  

Az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) olva-

sásra, „könyvfogyasztási” szokásokra vonatkozó 2018-ban közzé-

tett adatai szerint a romániai lakosság csupán 2,8 %-a olvas el egy 

könyvet havonta. Románia polgárai fejenként legtöbb három eu-

rót költenek könyvekre évente. Az Országos Kultúrakutatási Inté-
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zet adatai szerint pedig ötből egy romániai egyetlen könyvet sem 

olvas el egész életében. A felmérés végkövetkeztetése: olvasás 

terén az osztrákok és a románok az utolsók Európában.   

(Románia utolsó helyen áll Európában az olvasás terén is. Főtér, 

2018. március 19.)  

2000 óta az úgynevezett nemzetközi diákteljesítmény-

mérési program (Programme for International Student Assess-

ment, PISA) keretében háromévenként felmérik a 15 éves tanulók 

alkalmazott matematikai, természettudományi műveltségét, illet-

ve szövegértését. 

Nagyon leegyszerűsítve a PISA-felmérés olyan, mint az érettségi, 

csak nem a diákokat, hanem az országokat „vizsgáztatja le”, ezek 

oktatási rendszerének a hatékonyságáról állít ki bizonyítványt. A 

2018-as PISA-felmérésen Románia mindhárom területen az átlag 

alatti eredményt ért el: szövegértés terén 428 pontot (a világátlag 

487), matematikából 430 pontot (a világátlag 489), természettu-

dományokból 426 pontot (a világátlag 489) összesített, és Euró-

pában az utolsó előtti helyen végzett (Bulgária mögött). Ami a 

gyakorlatban a következőket jelenti: a diákok körében 41%-os a 

funkcionális analfabetizmus, a tanulók 47%-a a legalapvetőbb 

számítási feladatokat sem képes alkalmazni az iskolán kívüli 

életben, 44%-uk pedig még a hétköznapi jelenségekre sem képes 

tudományosan elfogadott magyarázattal szolgálni. (Funkcionális 

analfabéta – az Európai Parlament 1989-ben megalkotott definí-

ciója szerint – az a személy, aki nem képes az írás, olvasás, szá-

molás alapvető műveleteire, és ennek következtében nem tud 

integrálódni a társadalomba, annak egyenlő, egyenrangú tagja-

ként.) 

Az Európai Bizottság kimutatása szerint Románia az in-

novációs tevékenység terén 2018-ban az Európai Unióban az 

utolsó helyet foglalta el, ráadásul úgy, hogy a korábbi évekhez 

képest még csökkenést is mértek ezen a téren az országban. 

(Agerpres hírügynökség, 2018. június 22.)  

Az IQ (intelligence quotient, azaz intelligenciahányados) 

egy viszonyító szám, amelynek segítségével kimutatható, hogy a 
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vizsgált személy pillanatnyi értelmi képessége, intelligenciája és 

az azonos életkorú, átlagos értelmi képességekkel rendelkező 

személy szellemi teljesítménye között milyen mértékű pozitív 

vagy negatív eltérés tapasztalható. Az IQ-nak nincs köze a mű-

veltséghez, és nem fejleszthető.  

A következőkben egy, a http://www.antena3.ro honlapon 

(valamint több más helyen) 2015-ben megjelent terjedelmesebb 

cikk tartalmát foglaltam össze dióhéjban: 

Egy nemrég végzett kutatás értelmében a nemzetközileg 

legelismertebb és leggyakrabban alkalmazott vizsgálatok egyike, 

a RAVEN-teszt szerint Európában Románia állampolgárainak az 

IQ-szintje a legalacsonyabb. A brit Ulster Intézet kutatói arra a 

kérdésre keresték a választ, hogy a világ nemzetei közül melyik-

ben rendelkeznek az emberek a legmagasabb IQ-val. Románia a 

96,6-os világátlagot is alulteljesítette, 91-es mutatóval. Például a 

magyarországiak 98,1-es intelligenciahányadost értek el, amivel 

Európában, holtversenyben a franciákkal, a 11–12. helyre kerül-

tek. (A hasonló tesztek szerint egyébként az IQ-bajnokok többsé-

ge ázsiai országokban él.)  

Egy négy évvel korábbi RAVEN-kutatás alkalmával Ro-

mánia 94-es IQ-t ért el, amivel Törökország és Szerbia előtt Eu-

rópában hátulról a harmadik helyen végzett.  

Egy másik, 2015-ben végzett kutatás azt vizsgálta, meny-

nyit tud a román nép a világról, illetve milyen a tudományosság 

és a vallásosság közötti arány az itt élő emberek tudatában. Kide-

rült: a románok közel 42 százaléka úgy gondolja, a Nap forog a 

Föld körül, 32 százalékuknak pedig meggyőződése, hogy létez-

nek az ördög által megszállt emberek. Az utóbbi kutatás szerint a 

románok alig egy százaléka rendelkezik komolyabb tudományos 

ismeretekkel. Összehasonlításképpen: Franciaország és Németor-

szág esetében ez a mutató 17 százalék körüli.  

(Românii au cel mai mic IQ: Suntem pe ultimul loc din Europa la 

capitolul inteligenţă. antena3.ro, 2015.05.28.) 

Románia vonatkozásában hosszan lehetne sorolni a hason-

ló negatív példákat, ugyanakkor tisztázandó: ezekkel nem általá-

http://www.antena3.ro/
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ban a román népet akarom minősíteni. Hiszen a különböző felmé-

rések eredményét olyan sok minden befolyásolja, hogy ezekből 

általánosítani, érdembeli következtetéseket levonni nem lehet. 

Mindössze arra szeretnék rávilágítani, milyen fonák szituációkat 

szülhet az, ha egy országban a hatalom választott (vagy a háttér-

ből irányító) birtokosai hazafiasnak, nemzeti érdeknek beállított 

kétes céljaik elérése érdekében az államalkotó többséget az egek-

be magasztaló, favorizáló, a más nemzetiségűeket viszont ócsáro-

ló, elnyomó hazug propagandát és gyakorlatot szorgalmaznak.   

Annak idején a középiskolától búcsút sem vehettünk bot-

rány nélkül. Valaki feljelentést tett a ballagásra feldíszített osz-

tálytermünkben elhelyezett piros rózsák miatt. Íme okfejtésének 

lényege: piros virág, fehér fal, zöld levelek = magyar színek = 

irredentizmus. Ez 1971-ben történt, a kemény ceauşizmus kezde-

ti, szárnybontogató időszakában. Az alábbiakban A Romániai 

Kommunista Diktatúrát Elemző Elnöki Bizottság (Comisia pre-

zidenţială pentru analiza dictaturii comuniste din România) jelen-

tésének (Raport final, Bucureşti, 2006) A nemzeti kisebbségek 

helyzete / Magyarok (Situaţia minorităţilor naţionale / Maghiarii) 

című fejezetéből (523–541 oldal) idézek.  

„A magyar kisebbség szemszögéből vizsgálva a Román 

Kommunista Párt politikájában bekövetkezett meghatározó válto-

zásokat, a romániai kommunista rendszert a következő korsza-

kokra osztottuk: a prioritások átértékelése a párizsi békeszerződés 

1947. február 10-én történt aláírása után; az 1956-os magyaror-

szági forradalom; Gheorghiu-Dej halála; a kisebbségeknek tett 

engedmények időszakának vége Ceauşescu politikájában, és 

1972-től a nemzeti kommunizmus kezdete. (…) A nemzeti kom-

munizmus Ceauşescu által tűzön-vízen át keresztülvitt programja 

nyíltan egy etnikailag homogén állam kialakítását célozta, egyfe-

lől erőszakos asszimiláció, másfelől a ’családegyesítés’ címén 

Magyarországra való emigrálás hallgatólagos megkönnyítése 

által. Fokozatos megszüntetése annak, ami a magyar nyelvű okta-

tási hálózatból még megmaradt, a magyarok bizonyos állásokhoz 

való hozzáférésének ellehetetlenítése vagy korlátozása, az erdélyi 
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magyar városok etnikai homogenizálása, a települések szisztema-

tizálása – ezek voltak ennek a programnak a legfontosabb célki-

tűzései. A párt, a hadsereg és a Szekuritáté keretében a magyarok 

aránya drasztikusan csökkent, Ceauşescu néhány bizalmi káderé-

re korlátozódott. Ezzel párhuzamosan a közéletet igyekeztek 

mindentől megtisztítani, ami kisebbségi. 1985-től kezdődően az 

’együtt élő nemzetiség’ fogalma fokozatosan eltűnt a közbeszéd-

ből, és a ’magyar származású román munkások’ megjelölés vette 

át a helyét. Még a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa is új 

elnevezést kapott: Magyar Nemzetiségű Román Dolgozók Taná-

csa (Consiliul Oamenilor Muncii Români de Naţionalitate Mag-

hiară). 1984-ben megszüntették a kisebbségi nyelveken sugárzó 

területi TV-szerkesztőségeket, a múzeumok kollekcióiból eltávo-

lították a kisebbségek történelmével kapcsolatos anyagokat, 

1988-tól kezdődően a kisebbségi sajtótermékekben is csak a tele-

pülések román elnevezései jelenhettek meg. A gazdasági helyzet 

romlásával és az életszínvonal csökkenésével párhuzamosan egy-

re agresszívabbá vált a magyarellenes propaganda. Mindezekre a 

magyar kisebbség tagjai ellenzéki közösségek szervezésével és 

Magyarországra vagy Nyugatra való tömeges emigrálással rea-

gáltak. Ismeretesek olyan esetek, amikor a Szekuritáté megtorló 

intézkedései a közösség egyes tagjait öngyilkosságba kergették.” 

A bizottság vezetőjéről szélesebb körben „Tismăneanu-

jelentés”-ként ismertté vált fentebb idézett dokumentum követ-

keztetéseit Traian Băsescu elnök a Parlamentben ismertette, ak-

kor mondott beszéde a román állam hivatalos okmányává (act 

oficial) vált. Igaz, ez a romániai kommunizmus hatásait vizsgáló 

jelentés nyilvánvalóan politikai érdekből született éppen 2006-

ban, közvetlenül Romániának az Európai Unióba való befogadása 

(2007. január 1.) előtt, és nem veszi számba a magyarság vala-

mennyi sérelmét. Mégis érdemes számon tartani, mivel az egyet-

len hivatalos dokumentum, amely elismeri, hogy „néhány terüle-

ten a kommunista hatóságok politikája különösképpen hátrányo-

san hatott a magyar kisebbség tagjaira, veszélyeztetve közösségi 

létét, illetve hagyományai, nyelvi és kulturális identitása megőr-
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zését”. (E félmondat első fele így hangzik: „Noha a kommuniz-

mus áldatlan hatásai egyazon módon érintették Románia vala-

mennyi polgárát nemzetiségre való tekintet nélkül…” Ami vi-

szont nem igaz, hiszen akkoriban minden magyarok által is lakott 

településen élő román pontosan tudta, érezte, hogy diktatúra ide, 

diktatúra oda, azért neki sokkal többet szabad, többet elnéznek, 

mint a magyaroknak.)   

Nagy vonalakban a fentiek érvényesek a Tismăneanu-

jelentés A német kisebbség helyzete a kommunizmus idején 

1944–1990 (Minoritatea germană în perioada comunistă 1944–

1990) című fejezetére is (542–549 oldal). 

 

Hogyan „magyarosított” a Szekuritáte? 

 

A Tismăneanu-jelentés 16 évvel Ceauşescu kivégzése után szüle-

tett, amikorra sok olyasmi is köztudottá vált, amiről 1989 decem-

bere előtt beszélni sem volt szabad. Utólag egyébként is könnyű 

okosnak lenni. Ráadásul az egyes ember személyiségének, érze-

lemvilágának az alakulásában a személyes tapasztalatok, vala-

mint a hozzá közel állókkal, a környezetében élőkkel történtekből 

leszűrhető tanulságok játszanak főszerepet. Íme egy, a tudomá-

somra jutott magyarellenes akciókból, amely 1972-1989 között (a 

Tismăneanu-jelentésben nemzeti kommunizmusként jellemzett 

időszakban) a közvetlen környezetemben történt. 

(Az eset jól szemlélteti, hogyan sikerülhetett a Szekuritáténak 

sváb-magyarból nagy magyart faragnia.) 

Schwarzkopf Misi (írói nevén Schwarzkopf–Erni Mihály, 

Károlyi S. Mihály) barátom a nagykárolyi líceumban Fényi Ist-

ván költő-tanártól tanulta meg tisztelni az írott szót. Miután Pista 

bácsi egy életre megszerettette vele (is) az irodalmat, Marosvá-

sárhelyen a Pedagógiai Főiskola magyar–román szakának hallga-

tójaként egyetemi diáklapokat szerkesztett (Athenaeum, a Gîn-



454 

 

duri studenţeşti magyar oldalai), más egytemi diáklapokban is 

közölt (Echinox, Thália), illetve már ekkor több megyei és orszá-

gos kiadványban jelentek meg írásai.   

A főiskola elvégzése után napilapokban (Szatmári Hírlap, 

Előre), hetente vagy havonta megjelenő kiadványokban (Műve-

lődés, Ifjúmunkás, Új Élet, Jóbarát, Brassói Lapok), irodalmi 

folyóiratokban (Utunk, Igaz Szó) közölt riportokat, elbeszélése-

ket, verseket, mesejátékokat, színpadi jeleneteket. Almási Tibor-

ral közösen monográfiát írt Gyárfás Jenő festőművészről. A sza-

kadék című drámája bekerült a 6 színjáték című antológiába, és 

miután megjelent az Igaz Szó 1979/7-es számában, elnyerte az 

irodalmi folyóirat évi díját – ami akkor komoly irodalmi „fegy-

verténynek” számított. Ezzel Misi addigi tollforgatói pályájának 

olyan magaslatára ért, ahonnan elméletileg megnőtt eséllyel in-

dulhatott újabb csúcsok meghódítására. Csakhogy a gyakorlatban 

egészen más történt. „Meghívást” kapott a Szekuritátéra. „Két-

millió szív együtt dobog” – ezt a verssorát a szekusok úgy értel-

mezték, hogy kétmillió erdélyi magyar szíve dobog együtt. Emi-

att pedig olyan alaposan elbeszélgettek vele, hogy utána közel tíz 

évig Misi egyetlen riportot, elbeszélést, verset, mesejátékot, szín-

padi jelenetet sem írt. Írás helyett ivásra adta a fejét, világfájdal-

mát alkohollal próbálta csillapítani. Kevéssel a rendszerváltó 

események után, valamikor 1990 januárjában telefonon elhívott 

az otthonukba, és a jelenlétemben ünnepélyesen kinyitotta dolgo-

zószobája szekrényének lenyíló ajtaját:  

– Látod, milyen vastagon belepte a por? A Szekuritátén 

történt „jelenésem” óta hozzá sem nyúltam. Most ismét előve-

szem az írógépemet…  

Így is tett, bár a hosszú kényszerszünet után egy ideig még 

nehezen ment neki az írás. Mivel Romániában hiába várta a te-

mesvári események kapcsán általa remélt változásokat, 1991-ben 

úgy döntött, családjával együtt Magyarországra települ. Amikor 

elhatározása okáról kérdeztem, több mint tíz évvel korábbi, Sze-

kuritátén történt „vendégeskedését” emlegette fel. Akárcsak más-

kor, amikor erről faggattam, az ott történtekről nem volt hajlandó 
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beszélni. Csak egyvalamit árult el. A szekusok azzal is vádolták-

sanyargatták, hogy sváb létére magyarkodik. – Ezzel egyvalamit 

értek el: ha addig nem voltam eléggé magyar, hát akkor nagy 

magyarrá tettek! – szögezte le.   

Első hallásra nem tudtam, mit higgyek erről a kijelentésé-

ről. Később arról értesültem, hogy nyírábrányi dolgozószobájá-

nak falát hatalmas méretű magyar zászlóval borította be. Amelyet 

haláláig nem engedett elmozdítani onnan.   

Egyébként Magyarországon Nyírábrányi Hírek címmel 

havonta megjelenő kiadványt szerkesztett, a Hajdu-bihari Napló-

ban publikált, 1994-ben Idővel mérve címmel verseket és elbeszé-

léseket tartalmazó könyve, 1996-ban Gyermekidő címmel elbe-

széléskötete jelent meg, 1995-ben Arany Toll-díjat kapott. Engem 

a vele kapcsolatos hasonló hírek kétszeres örömmel és egyfajta 

elégtétellel töltöttek el. Az előzmények ismeretében minden 

egyes újabb keletű versét, elbeszélését, egyáltalán bármilyen iro-

dalmi alkotását egyben Misi barátom megannyi, Szekuritáte felett 

aratott győzelmének éreztem.  

Sajnos, a Szekuritátén való „jelenése” után elkezdett, 

ivással való „öngyógyításról” már nem tudott leszokni. Mája 

2004-ben, 54 éves korában mondta fel a szolgálatot… Halála 

kapcsán nekem egyebek között az is kimondhatatlanul fáj, hogy 

immár soha nem győzhetem meg: valóban nem neheztelek, „ha-

ragszok” rá, amiért Magyarországra települt. Ez utóbbi tettét 

ugyanis ő maga megfutamodásnak érezte, haláláig nem bocsátotta 

meg önmagának, és sehogyan sem akarta elhinni, hogy azok, akik 

idehaza maradtak, másként érezhetnek.  

Irodalomtudósok úgy tartják, külön kell választani az al-

kotó életét és életművét – csak az életmű számít. Én egyszerűen 

képtelen vagyok úgy gondolni Misire, mintha nem a Szekuritáte 

áldozata volna. Nem tudok megfeledkezni arról, elvonatkoztatni 

attól, hogy Ceauşescu politikai titkosrendőrsége az ő karrierjét 

megtörte, megcsonkította, életművét egészen biztosan, de való-

színűleg az életét is megrövidítette. Esete arra jó példa, amikor a 
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Szekuritáte nem a testet, hanem a lelket ölte meg. Ami, ugye, 

nem bizonyítható, tehát nem is büntethető gyilkosság… 

  

* 
Hogy a Szekuritátén elszenvedett bánásmód nyomán nagymér-

tékben felerősödött magyarság-érzését kiélhesse, Schwarczkopf 

Misi barátom Magyarországra települt/menekült. Amikor a ma-

gyarsággal való közösségvállalásáért sanyargatták, a szekusok 

nyilvánvalóan azt akarták tudatosítani benne, hogy Romániában 

„nem érdemes” magyarnak lenni, „jobban jár”, ha a továbbiakban 

elhatárolódik a magyarságtól.  

Voltak olyanok, akiknél az effajta bánásmód és számítás 

bevált. Misi esetében azonban a szekusok akciója fordítva sült el. 

De korántsem ő az egyetlen szatmári sváb, akit a szélsőséges ro-

mán nacionalizmus különböző megnyilvánulási formái a magyar-

ságtól való eltávolodás helyett a magyarsággal való fokozott kö-

zösségvállalásra késztettek – és nem csupán a rendszerváltás 

előtt.  

Az 1989. decemberi események után Romániában szüne-

telt ugyan a magyarok központilag megrendelt, irányított szidása, 

mocskolása, üldözése, de csak igen rövid ideig. A „forradalom-

ban”, valamint korábban a kommunizmus idején játszott dicstelen 

szerepe miatt a Szekuritáte intézménye a rendszerváltást követő 

hetekben-hónapokban a tömegek körében olyan ellenszenvnek 

örvendett, hogy a hatalom új birtokosai 1990 januárjában kényte-

lenek voltak törvényen kívül helyezni. Aminek eredményeként a 

következő helyzet állt elő: az ország nem maradhatott titkosszol-

gálat nélkül, de a Szekuritáte annyira lejáratta ezt az intézményt, 

hogy a hatalmon lévők számára akkor kockázatos lett volna „sze-

ku-jogutódot” alakítani. Legalábbis a közvélemény által nyomós-

nak elfogadott indoklás híján! Ezért 1990. március 19–20-án a 

kék szemű fiúkkal Marosvásárhelyen véres magyar–román össze-

csapást rendeztettek. 5 ember (3 magyar, 2 román) meghalt, 278-

an megsérültek. A román tömegekkel elhitették, hogy mindez 

azért történt, mert a magyarok – kihasználva a román állam 
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gyengeségét, ami a Szekuritáté megszüntetésének a következmé-

nye – túl sok jogot, kiváltságokat követelnek maguknak, sőt el 

akarják szakítani Erdélyt Romániától.  

Így a hatalom új birtokosai 26-án (hat nappal Marosvásár-

hely véres márciusa után!), kockázatmentesen megalakíthatták a 

Román Hírszerző Szolgálatot. Különös tekintettel arra, hogy idő-

közben a kék szemű fiúk (akiknek a kiképzésében a tömegek ma-

nipulálásának tudománya is szerepelt) széles körben népszerűsí-

tették a gondolatot: íme, mire képesek a magyarok, ha nincs, aki 

kordában tartsa őket…  

Innen nem volt megállás a szélsőséges nacionalizmus felé 

(vissza)vezető úton. Régi-új szekusok közreműködésével, irányí-

tásával egymás után alakultak a szélsőségesen nacionalista pár-

tok, civilnek mondott szervezetek (Nagy-Románia Párt, Román 

Nemzeti Egység Párt, Vatra Romanească Kulturális Egyesület 

stb.), amelyeknek a vezérei gyűléseken, televíziós adásokban, 

újságokban (erre is kiképzett szakik által kiötlött) xenofób jelsza-

vakat hangoztattak.   

Külön figyelmet érdemel, hogy már akkor megjelent a 

Tiszta Románia programot idéző (feltehetően közvetlenül ebből 

„ihletődött”) rigmus: „Ki a magyarokkal az országból”. A Tiszta 

Románia program leleplezője, Roland Vasilievici figyelmeztet: 

„Ma is folytatódik ugyanaz a disznóság, ami akkor volt, csak ra-

fináltabban, leplezettebben.” Vajon milyen, a Ceauşescu rend-

szerben alkalmazottaknál rafináltabb, nehezebben tetten érhető 

módszerekre gondolt a volt szekus ezredes, aki megcsömörlött a 

ceauşiszta pártvezetés és a Szekuritáte „disznóságaitól”?  

Úgy gondolom, ez nagyon jól szemléltethető Gheorghe 

Funar példáján keresztül. Szinte hallom az ellenvetést: „De hi-

szen az csak egy szélsőséges nacionalista bohóc, akit nem szabad 

komolyan venni, foglalkozni sem érdemes vele.” Igen, pontosan 

így szokás beállítani. A Funarhoz hasonló személyek elhanyagol-

ható kisebbséget alkotnak, cselekedeteik semmi esetre sem minő-

sítenek másokat, különösen nem a többséget stb. Mindezek kap-

csán déjá vu-érzésem támad: mintha a Wiesel-bizottság hasonló 
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„érvekről” is lerántotta volna a leplet. („Nélkülözött minden népi 

támogatást”, „a felelősség elhárítása”, „az elkövetett atrocitások nem 

a néptömegek akaratát fejezték ki”, „nem volt reprezentatív” stb.) 

 

A cél szentesíti az eszköz-embert 

 

Legyintéssel való elintézése helyett a Funar-jelenséget érdemes 

közelebbről megvizsgálni. Elöljáróban néhány tudnivaló hősünk 

személyével kapcsolatban.  

Alánka (valódi nevén Vörös István), aki néha ideggyógy-

intézeti kezelésre szorult, 1990 és 2010 között közismert és köz-

kedvelt polgárnak számított Nagykárolyban. Pszichiáter-barátom 

így jellemezte: — Személyiségzavara és bizonyos fokú üldözési 

mániája van. Nem bánt ő senkit, sajnos őt szokták bántani, buta 

emberek, akik mulatságosnak tartják azt, ha kitolnak a náluk el-

esettebbekkel. Az ilyeneknek ő könnyen lépre megy, mert rend-

kívül közlékeny, jóindulatú és jóhiszemű. 

Alánka valamikor az 1990-es években, vagyis a Vatra 

Romanească Kulturális Egyesület és Gheorghe Funar fénykorá-

ban, a következőket mesélte nekem: 

– 1986-ban 35 éves koromban betegnyugdíjaztak. Azelőtt 

is, meg azóta is, évente legalább 10–15 napot Szigeten, Tölgye-

sen vagy Bályokon töltök, tudod, olyan idegkórházban. 1982-ben 

Tölgyesen együtt voltam egy bizonyos úrral, akinek a neve öt 

betűből áll, F-el kezdődik és r-rel végződik. Ezt a történetet egy 

román újságírónak is elmondtam, de utána visszavontam, mert 

felvilágosítottak, hogy jobban járok, ha befogom a pofámat. Pe-

dig biztos, hogy az illető vendégeskedett Tölgyesen, mert akkor a 

feleségemmel együtt voltunk beutalva, és az asszony is emlékszik 

rá. A mi szalonunkban volt konnektor, F. úr oda járt kávét főzni, 

az arcát ezért jegyeztem meg, és a bibircsókja miatt. Én úgy tu-

dom, hogy a szóban forgó F. úr másfele is volt idegkórházban, de 
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miután nagy vezér lett belőle, a betegpapírjai mindenhonnan el-

tűntek, és ha az ember erről igazat szól, betörik a fejét. Engem is 

megkurgatott érte valaki, mielőtt visszavontam, amit annak a ro-

mán újságírónak mondtam…  

Az Alánkától hallottak kapcsán utánanéztem: akkoriban 

Romániában a polgármester-, szenátor-, képviselőjelöltek stb. 

nem kellett szakorvosi igazolással bizonyítsák épelméjűségüket.  

Jóval később, de még mindig a kincses város Funar-

korszaka idején a következő történetet hallottam Alánkától. 

– Néhány napja Kolozsvárra kellett mennem, gondoltam, 

ha már ott járok, meglátogatom egy régi ismerősömet is. Elmen-

tem a városházára, és közöltem a portással, hogy a polgármestert 

keresem, akivel kollégák voltunk. A portás megkérdezte, hol vol-

tunk kollégák. Megmondtam, hogy a bolondok házában. Na, lett 

ott erre ribillió, de olyan, hogy alig tudtam kereket oldani. Még 

most is szerencsésnek érzem magam, ha arra gondolok, hogy 

végül megúsztam néhány fenékbe rúgással… 

Romániában évente rendeznek dákológiai kongresszust. A 

2015-ben Buzăuban megrendezett ilyen kongresszuson Gheorghe 

Funar azzal a korszakalkotó újdonsággal rukkolt elő, hogy Jézus 

Krisztusnak semmi köze a zsidókhoz, a Megváltó „a jelenkori 

románoknak otthont adó” Daciában született. Funar 32 oldalas 

kiadványban bizonygatta állítása igazát, romániai „tudós szerzők” 

több mint harminc munkájára hivatkozva. A funari okfejtés sze-

rint „néhányan azt hiszik”, hogy a keresztre rávésett INRI azt 

jelenti, hogy Jezus Nazarenus Rex Iudaeorum. Nos, ez tévhit, a 

valóságban a rövidítés ezt jelenti, Jézus Nem a Zsidók Királya. 

Románul ez így hangzik: Iisus Nu-i Regele Iudeilor – ami ponto-

san kiadja az INRI rövidítést. A 32 oldalas brosúrában az is ol-

vasható, hogy a próféták géta neveket viselnek. És egyáltalán: a 

Szentírásban megtalálható nevek többsége 5000–7000 éves múlt-

ra visszatekintő géta-dák név. – Vajon miért viselnek a próféták 

géta neveket? – teszi fel jelentőségteljesen a kérdést Funar. Aki 

szerint a Vatikánhoz került táblákon Jézust Ili néven említik, ami 

géta-dák ősnyelven azt jelenti, hogy Fennvaló („géta-dák ősnyel-
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ven”: Îi Sus). Funar szerint Jézus géta-dák származásáról a Vati-

kánban is tudnak, mindezt azonban hétpecsétes titokként kezelik, 

az erre vonatkozó iratok a Vatikán pincéjében találhatók. „Két-

ezer év óta, amikor meghamisították a Géta-Dák Nép és az Em-

beriség Igazi Történelmét, igyekeznek titokban tartani Isten Fiá-

nak Igazi Életrajzát is” – szögezi le Funar.  

Idézetek a „doktor úr” (mert saját állítása szerint Funar 

doktorátussal rendelkezik) 2018-ban megjelent „A géták sok 

ezeréves első népe és a géta nép egységes nemzetállama!” (Fi-

gyelem, világpremier: egységes nemzetállam az ókorban – B.E.) 

című könyvéből.  

„A Máté, Márk, Lukács és János szerint való evangéliu-

mokban Isten Fia azt mondja, hogy ő az Ember Fia. Véletlen vol-

na ez, vagy kapcsolat van a géták Ember Fia, az evangéliumok 

Ember fia és a Bucsecs-hegységben levő Ember (Omu) csúcs 

között, mely név a géták első népe idejéből származik? Vajon 

Jézus Krisztus igazolt egy, a keresztények előtt még rejtett Igaz-

ságot?” „Tudták (vagy nem tudták?), hogy a Román Nép Törté-

nelmének, a Román Nyelv Történelmének és a Román Nyelv 

Értelmező Szótárának meghamisítását Románia zsidó királyai (I. 

Károly, aki négy osztályt végzett, és nem tudott románul; I. Fer-

dinánd, aki nem járt iskolába; II. Károly, akinek sikerült leérett-

ségiznie) irányították, akik a Román Akadémia tiszteletbeli elnö-

kei voltak?” „Felfogták, hogy a Géták Első Népe és a Román Nép 

történelmét tudatosan meghamisították az utóbbi 150 évben, hogy 

kielégítsék egyes okkult hatalmak érdekeit?” 

Néhány, Ferenc pápa 2019-es romániai látogatása kapcsán 

lejegyzett Funar-mondás. „Látogatásának legfontosabb része és a 

Sátán küldöttjének, ennek a taláros Sátánnak az igazi célja, Ma-

gyarországgal együtt, Románia feldarabolása, és folyó év június 

elsején Erdély egyesítése Magyarországgal.” „A terv az, hogy 

Románia területén, Csíksomlyón, amely Csíkszereda municípium 

egyik kerülete, Ferenc pápát Magyarország vezetősége fogadja, 

és ne Románia vezetősége.” (Csíksomlyón jelen lesz Áder János 

magyar államfő a feleségével, Orbán Viktor magyar miniszterel-
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nök, az egész magyar parlament, továbbá egymillió magyar). „A 

katolikus mise után Ferenc pápa szentté avatja Márton Áron püs-

pököt, aki minden idők egyik legnagyobb románirtó hóhéra volt.” 

„Márton Áron Magyarország és a Vatikán kéme volt. Ezt az ala-

kot akarja Ferenc pápa szentté avatni, aki mindent gyűlölt, ami 

román.” „Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának egy másik változa-

ta szerint Magyarország vezetősége merényletet tervez a pápa ellen 

a szent román földön, magyar mesterlövészek meggyilkolják a pá-

pát, hogy aztán a román ortodox hívekre kenjék az egészet.” 

A mi polgármestereink címmel a bukaresti Adevărul napi-

lap 2017-ben beszélgetést közölt Gheorghe Funarral. Alábbi 

mondásai abból valók. 

„Einstein a relativitáselméletet Eminescutól lopta, aki az 

Isten Fia után következik a sorban. Eminescu volt az, aki először 

megfogalmazta a relativitás elméletét, és meghatározta a fényse-

besség képletét: v=mxc2, majd megjelent az a másoló Einstein, 

aki azt mondta, hogy E=mxc2. Egyébként a kvantumfizika és az 

ősrobbanás-elmélet atyja is a nagy román költő.” „Az 1989-es 

forradalom a Zsidó Világkormány machinációja, és a románok 

nem is akarták megbuktatni a kommunizmust. Ceauşescu idejé-

ben azért volt jó a románoknak, mert román és nem zsidó vezető-

je volt az országnak. Elena, na ő zsidó volt, ő is volt minden baj 

forrása.” „Az Isten a Földön az első embereket a géta-dák térség-

ben teremtette, tízezer évvel Krisztus előtt. Minden más nép tőlük 

ered, akiknek a Jóisten megparancsolta négyezer évvel Krisztus 

előtt, hogy népesítsék be a Földet, először Európát, majd elterjed-

tek Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, Indiában, Kínában és Ja-

pánban is. Így minden a dákoktól ered, a kínai és japán írás is, de 

a Deutschland is azt jelenti, hogy Dákok földje. „Ich bich De-

utsch. [Helyesen: Ich bin Deutsch – B.E.] Vagyis: én dák vagyok. 

Így válaszol minden német.” A franciák is dákok. Mert, ugye, 

gallok. És honnan jöttek a gallok? Gall-ac [románul, Galaţi] vá-

rosából. Az egyiptomiak a piramisaikat a dák piramisokról min-

tázták, amelyek többezer évesek voltak. A román nyelv az ős-

nyelv a Földön, a Magyar Tudományos Akadémia pedig kiadott 
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egy tanulmányt, amelyben bevallja, hogy a magyar nyelv legna-

gyobb része géta-dák eredetű. A román trikolór a legrégebbi zász-

ló a Földön, még a géta-dákoktól maradt a románokra, így ő, 

Gheorghe Funar csak büszke volt az ősöktől rá maradt színekre, 

ezért festetett mindent piros-sárga-kékre, amelyek a szivárvány 

legszebb színei is egyben. „Az Oscar-díjat nyert magyar film 

[Nemes Jeles László Saul fia című nagyjátékfilmje – B.E.], 

amelyben a ’román színész’ [Molnár Levente, a Kolozsvári Ál-

lami Magyar Színház színésze – B.E.] is játszik, az az a film, 

amelyben a magyarok az elszakított területekről, Nagy-

Magyarország létjogosultságáról beszélnek. Ahhoz, hogy nem-

zetköziesítsék a témát, román színészeket is felkértek a szereplés-

re, de hívtak Kárpátaljáról és Szlovákiából is. A film azért kapott 

Oscar-díjat, hogy világszinten lehessen beszélni a ’romániai ma-

gyar Kolozsvárról’.” „Tudják, hogy a román parlament tagjainak 

60 százaléka zsidó, csak román a nevük?” „Az összes a Moszad 

tagja.” „Az egész egy zsidó összeesküvés, amely az emberiség 

ellen irányul. Tudják, hogy az egész egy nagy zsidó összeeskü-

vés?” „Ion Ilici Marcel Iliescu zsidó. Silviu Brucan zsidó. Vasile 

Militaru zsidó. Gelu Voican Voiculescu zsidó. Petre Roman zsi-

dó.” „Klaus Werner Iohannis. Ez egy német nevű zsidó. Van egy 

missziója: ízzé-porrá zúzni minket.” „A Föld bolygó legősibb 

írásos emlékeit nálunk találták meg.” „Az írek a románhoz na-

gyon hasonló nyelvet beszélnek.” „A Cola-Colát azért nem hagy-

tam, hogy Kolozsvárra jöjjön, mert csalóknak gondoltam őket, a 

MOL meg magyar volt. S amúgy sem értem, hogy miért akarnak 

a magyarok benzint árulni, amikor nincs is kőolajuk, és az első 

nép, amely a kőolaj feldolgozását elkezdte, az a román volt.” 

Az Adevărulban megjelent Funar-interjút, amelyből a fen-

tebbi idézetek, „gondolatok” valók, videófelvételen is közzétették. 

Ebben a nézőt időnként képközi feliratok figyelmeztetik: mindeze-

ket nem egy elmegyógyintézetből szabadult ápolt mondja… 

A Funar-jelenség éppen emiatt érdemel figyelmet, illetve 

egészen pontosan a karrier miatt, amelyet ez a „nem elmegyógy-

intézetből szabadult ápolt” Romániában befut(hat)ott.  Idézetek a 
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Wikipédia Gheorghe Funar szócikkéből: „1990–2004 között lek-

tor a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemen. 

1990–92 között a kertészeti kar prodékánja, 1992–1997 között a 

Román Nemzeti Egység Párt elnöke, 1998 októberétől a Nagy-

Románia Párt főtitkára. 1992–2004 között Kolozsvár polgármes-

tere, 2004-től kezdve szenátor a román parlamentben. Polgármes-

tersége idején (…) a magyar-román alapszerződés aláírásakor 

(1996. szeptember 16.) halottas menetet szervezett Kolozsvár 

utcáin (a koporsóban egy késsel átszúrt szívű bábu feküdt). Ami-

kor a kolozsvári magyar konzulátusról ellopták a zászlót, Funar 

azt nyilatkozta, hogy a tolvajokat a város díszpolgárává kell kine-

vezni. (…)”  

A többi életrajzi adat kapcsán is adódnak kérdőjelek, de 

lássuk előbb azt, ami a következő félmondat mögött van: „1992–

2004 között Kolozsvár polgármestere.”   

A világtörténelem sok Funarhoz hasonló vezetőt tart szá-

mon. Azonban egy igen lényeges különbséggel. A többiek általá-

ban vagy örökölték az uralkodói (császári, királyi stb.) hatalmat, 

vagy saját magukat léptették elő vezérré, diktátorrá. Gheorghe 

Funar viszont 1992–ben, 1996-ban és 2000-ben, vagyis egymás 

után három alkalommal demokratikus választások eredményeként 

lett Kolozsvár polgármestere. Ami azt jelenti, hogy az 1992–2000 

között itt élt románok részéről egymás után háromszor is többen 

szavaztak Funarra, mint ellenjelöltjeire. Tegyük fel: első alka-

lommal még nem tudták, kire szavaznak. De második és harma-

dik alkalommal? 1996-ra már pontosan tudniuk kellett, mit gon-

doljanak választottjuk elmeállapotáról, ahogy azt is, mire számít-

hatnak a részéről. A reá adott szavazataik tehát azt bizonyítják, 

hogy olyasmiket vártak el tőle, amit egy ilyen ember egyáltalán 

képes lehetett nyújtani. Nevezetesen: a románok dicsőítését, a 

magyarok, zsidók, általában a nem-románok szapulását, becsmér-

lését, a kolozsvári magyarok háttérbe szorítását, a város román 

lakosainak a favorizálását a nem-románok rovására… Követke-

zésképpen a választások alkalmával elért eredményei, az általa 
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kapott szavazatok nemcsak Funar mentalitásáról, gondolkozás-

módjáról, törekvéseiről árulkodnak: a választóit is minősítik!  

„2004-től kezdve szenátor a román parlamentben” – ol-

vasható még a hősünknek szentelt Wikipédia-szócikkben. Lássuk, 

ebben a minőségében hogyan járult hozzá a román haza felvirá-

goztatásához.    

2007. október 19-én (nyolc hónappal Románia Európai 

Unióba történt befogadása után) Gheorghe Funar, a Nagy-

Románia Párt szenátora „Törvény a románok és az ország béké-

jéért” címmel törvénycsomag-tervezetet nyújtott be, amelyben 

nagyvonalakban az alábbiakat szorgalmazta. 

– Az etnikai alapon létrehozott pártok betiltását, az 

RMDSZ-tagok kormányból való kizárását, és azt, hogy azok 

semmilyen közjogi funkciót ne tölthessenek be.  

– Az etnikai alapon működő iskolák betiltását a 2008–

2009-es tanévtől.  

– Minden iskolában és egyetemen kötelező módon állítsák 

vissza a román osztályokat és a teljesen román nyelvű oktatást.  

– Az RMDSZ vagy bármilyen más kisebbségi szervezet 

állami támogatásból származó forrásainak megvonását. 

– Az összes állami tévécsatorna és rádióadó magyar nyel-

vű műsorának a betiltását.  

– A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és Külügyi Hírszer-

ző Szolgálat (SIE) negyedévenként kötelező módon terjesszen 

jelentést a parlament illetékes bizottságai elé az RMDSZ által 

irányított román- és Európa-ellenes akciókról, programokról és a 

magyar irredentizmus állapotáról.  

– Kobozzák el a Horthy-rendszert idéző magyar felirato-

kat, vonják vissza az összes táblán vagy köztéren szereplő ma-

gyar nevet és feliratot.  

– Ellenőrizzék a magyar nemzetiségű román állampolgá-

roknak eddig visszaszolgáltatott állami ingatlanok visszaszolgál-

tatásának törvényességét. Az igazságügyi tárca félévenként te-

gyen közzé jelentést, melyben megindokolja, hogy miért jutottak 

jogtalanul magyar magántulajdonba a szóban forgó ingatlanok.  
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– A magyar hivatalosságokat, az államfőtől kezdve bár-

mely miniszterig vagy kormánytagig nyilvánítsák persona non 

gratának, vagyis nemkívánatos személynek.  

– Az állami közigazgatásban meghirdetett állásokat, me-

lyek elfoglalására a magyar nyelv ismerete követelmény, nyilvá-

nítsák érvénytelennek.  

– Távolítsanak el minden olyan szimbólumot, jelvényt, 

zászlót, szobrot, emléktáblát, címert, amely „Nagy-

Magyarországra emlékeztet”.  

– Szabjanak ki 10–20 ezer lejes bírságot azokra az állam-

polgárokra, akik piros-fehér-zöld lobogót függesztenek ki vagy 

viselnek.  

– Akik nem beszélik, vagy nem akarják használni az or-

szág nyelvét, kizárólag hivatalos tolmácson keresztül fogalmaz-

hassanak meg kérést a közigazgatás bármely szintjén, és ezt a 

szolgáltatást saját maguk legyenek kötelesek kifizetni. 

– Tiltsák be a román-magyar kormányüléseket.  

Miután 7 oldalon keresztül felsorolták azokat az alkotmá-

nyos előírásokat, nemzetközi egyezményeket, alapvető emberi és 

egyéni szabadságjogokat, amelyekkel a Funar által előterjesztett 

törvénycsomag cikkelyei ellentétesek, a volt kolozsvári polgár-

mester javaslatait elutasították.  

Felmerül a kérdés: Funar és társai miért terjesztet-

tek/terjesztenek elő olyan törvénytervezeteket, amelyekből – ha 

másért nem, hát azért, mert Románia az EU tagállama – eleve 

nem lehet törvény? 

A szociálpszichológia szerint, azáltal, ha ugyanazt a va-

lamit más-más viszonyítási környezetbe helyezzük, nagymérték-

ben megváltoztathatjuk az érzékelő recepcióját, hozzáállását, re-

akcióját. A besorolás módosítása nyomán az érzékelő ugyanazt 

másképpen fogja értelmezni. Másszóval a viszonyítási alap meg-

változtatásával, az egyént arra késztethetjük, hogy ugyanazt a 

valamit másként lássa, ugyanarról mást gondoljon. Ezt a jelensé-

get framingnek vagy besorolási effektusnak nevezik. A besorolási 

hatás révén tehát az emberek nagymértékben befolyásolhatók 
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azzal kapcsolatban, hogyan álljanak hozzá valamihez, mit gon-

doljanak valamiről. 

Vegyünk például egy fiatal nőt, aki most tudta meg az or-

vosától, hogy nem lehet gyereke. Nagyon elkeseredett, világfáj-

dalma van, mindent sötét színben lát, úgy érzi nincs értelme az 

életének, az öngyilkosság gondolata is megfordul a fejében. Ek-

kor a barátnője a következőképpen vigasztalja:  

– Ugyan már, fel a fejjel! Te vagy elkeseredett? Akkor mit 

mondjon az ismerősöm, aki nagyon jó családból származik, most 

mégis hajléktalan lett, és még a napi betevőre sem futja neki? 

Vagy az a másik ismerősöm, aki gyógyíthatatlan beteg, talán csak 

napjai vannak hátra? Hála Istennek, te egyébként egészséges 

vagy, és anyagi gondjaid sincsenek. Ami pedig a gyereket illeti: 

arra nem gondoltál, hogy örökbe is fogadhatsz egyet, vagy akár 

többet is…? 

A barátnő által felvázolt perspektívából nézve a meddő nő 

egészen más színben fogja látni a világot. Valószínűleg megvi-

gasztalódik, visszatér az életkedve, az önsajnálat helyett máris az 

foglalkoztatja, hogyan élhet majd azzal az új lehetőséggel, amely-

re addig nem is gondolt… A meddő nő helyzete semmit sem vál-

tozott, csupán a besorolás, a viszonyítási alap módosult, és lám, 

ugyanazt máris egészen másként látja, mint korábban. 

Funar törvényjavaslata fordított előjellel nagyjából ugyan-

azt a szerepet tölti be, mint a meddő nőt vigasztaló barátnő. Ren-

deltetése szintén a besorolás, a viszonyítási alap „eltolása”. De 

persze diverziókeltés, azaz nem pozitív, hanem negatív framing-

hatás kiváltása céljából. A következő „recept” szerint. Még az 

ilyen magyarellenes törvényjavaslat jóhiszemű olvasójában is 

könnyen az a benyomás alakulhat ki, hogy amíg a Funar-féléket 

féken tartják, Romániában aránylag elviselhető a helyzet. És ez itt 

a csapda! Ahhoz képest, amit Funar szorgalmaz, Románia való-

ban toleráns a kisebbségekkel szemben. De csak ahhoz képest! A 

Funar által felvázolt perspektívához viszonyítva a román politi-

kusok – akik „csupán” az autonómiával együtt járó kisebbségi 

jogoktól, illetve anyanyelvünk hivatalos nyelvként való elismeré-
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sétől akarnak továbbra is megfosztani bennünket – valósággal 

magyarbarátok.  

Persze, ha a hazai médiumok arról tájékoztatnának, hogy 

milyen jogokat élveznek például a finnországi svédek vagy a dél-

tiroli németek, az olvasók/hallgatók egészen más színben látnák a 

romániai kisebbségek helyzetét. Ezért aztán a párhuzamos állam-

nak nevezett háttérhatalom által ellenőrzött hazai román nyelvű 

médiatermékek következetesen hallgatnak arról, hogy Németor-

szág, Spanyolország, Magyarország, Dánia, Hollandia, Svájc, 

Belgium, Nagy-Britannia, Ausztria, Szlovénia, Horvátország mi-

lyen jogokat biztosít a területén élő kisebbségek számára. Ehe-

lyett a Funar-féle törvényjavaslatról kínál bőséges tájékoztatást. 

Azzal a céllal, hogy az ítélő Funar beteges elképzeléseihez viszo-

nyítson, ne más európai országok gyakorlatához. A romániai va-

lóság ugyanis csak ilyen összehasonlításból „kerülhet ki” előnyö-

sen, csak így kelthető az érzékelőben az a hamis benyomás, hogy 

Románia a kisebbségi jogok biztosítása terén úgymond „mások 

számára is példát szolgáltat”. (Utóbbi hazugság következetes 

szajkózásával szintén framing-hatás kiváltása a cél.) 

Kínálja magát a gondolat: aki ilyen körmönfont huncutsá-

gokra képes, az inkább nagyon is okos lehet. Nos, a cél szentesíti 

az eszköz-embert. Meg sem fordult a fejemben, hogy Gheorghe 

Funarnak segítettek a háttérhatalom kijelölte úton maradni. Őtőle 

csupán annyit vártak, hogy hozza a formáját, önmagát adja a pro-

jekthez. Vagyis minden általa jónak, dicséretesnek gondolt törté-

nést kapásból tudjon be a románok érdeméül, magyarázzon a ro-

mánok kivételességével, illetve mindent, amit rossznak, elítélen-

dőnek vél, kenjen a nem-románokra (elsősorban a zsidókra és a 

magyarokra). Amibe az is „belefért”, ha meghökkentő kinyilat-

koztatásait a nevetségesbe hajlóan megalapozatlan, gyermeteg 

érvekkel támasztja alá. Az 1989-es fordulat óta kapitalizmusban, 

a piacgazdaság törvényei szerint élünk. A kereslet szüli a kínála-

tot, tehát Funar tartós sikere azzal magyarázható, hogy sajátságos 

szellemi „áruja” (saját nemzetének a tömjénezése, illetve más 

nemzetek becsmérlése), kelendő a napi politika piacán.        
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Azért foglalkoztam ilyen nagy terjedelemben a Funar-

jelenséggel, mert éppen főhősének primitívsége miatt könnyen 

átlátható, és jól szemlélteti, miképpen működhet a rendszerváltás 

óta az a bizonyos terv, amelyről Roland Vasilievicinek köszönhe-

tően tudunk. A Románia számára (még mindig) veszélyforrásnak 

vélt nemzetiségeket változatlanul úgy akarják beolvadásra vagy 

az ország elhagyására bírni, hogy igyekeznek elérni: ne érezzék 

itt jól magukat. A könnyebb érvényesülés érdekében változtassa-

nak nemzetet, vagy „támadjon mehetnékük”.  

Az 1990 előtti gyakorlathoz képest annyi változott, hogy 

az új körülmények között, Vasilievici szavaival élve, rafináltab-

ban, leplezettebben járnak el. Azaz egy-két kivétellel már nem az 

állam különböző intézményei kapják utasításba a Tiszta Románia 

kialakítását célzó teendőket. (Amire mára már egyébként sem 

nagyon van szükség, hiszen – jórészt az országban évtizedek óta 

mesterségesen szított kisebbségellenes hangulat hatására – a kü-

lönböző állami intézmények funkcionáriusai közül sokan felsőbb 

utasítás nélkül is másként, ’kevésbé jóindulatúan’ kezelik a nem-

románokat.)  

Annak érdekében, hogy a felelősséget ezekre lehessen há-

rítani, ha az Európai Unió háza tájáról esetleg valaki érdeklődést 

mutatna néhány furcsa fejlemény iránt, a szennyes munka nagy 

részét immár sajátos rendeltetésű politikai pártok, „civil szerveze-

tek”, valamint magánszemélyekként fellépő, gyűlöletkeltésből élő 

közszereplők végzik.  

A rendszerváltozást követő 20–25 évben utóbbiak közé tartozott 

Gheorghe Funaron kívül például Corneliu Vadim Tudor, újabban 

pedig Dan Tănasă. Mindhárman elsősorban szélsőségesen ma-

gyarellenes tevékenységüknek, diskurzusuknak köszönhetően 

váltak előbb celebbé, majd hivatásos politikussá (parlamenti kép-

viselővé, szenátorrá). Ami egyebek között azzal is együtt jár(t), 

hogy a valamilyen formában kisebbségeket, kisebbségi jogokat is 

érintő fórumokon, (pl. televíziós műsorokban) – legalább részben 

negatív framing-hatás kiváltása céljából – gyakran amolyan szak-

értőkként szerepeltették/szerepeltetik őket.     
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A személyéről szóló Wikipedia szócikk szerint Corneliu 

Vadim Tudor lapja, a România Mare egy adott pillanatban egye-

nesen a cigányok kiiktatását kérte, a „zsidókkal és a magyarokkal 

együtt.” Ennek ellenére (vagy éppen emiatt?) ultranacionalista 

vetélytársai közül ő futotta be a legnagyobb politikai karriert. 

Több alkalommal jelöltette magát Románia államelnökének, 

2000-ben továbbjutott a választási kampány második fordulójába, 

ahol a szavazatok 33,17 százalékával maradt alul Ion Iliescuval 

szemben.  

Amikor 2008-ban a Nagy-Románia Párt a választási kü-

szöböt jelentő 5 százalék eléréséhez szükségesnél kevesebb vok-

sot kapott, Traian Băsescu elnök felsóhajtott: – Megtettük a ma-

gyaroknak azt a szívességet, hogy Vadimékat nem szavaztuk be a 

parlamentbe...  

A szinte mindenkit támadó, pocskondiázó Vadim termé-

szetesen Románia elnökével sem tett kivételt. Akkor 

(kár)örvendés helyett Băsescu miért sajnálta mégis a „Bárd” ki-

maradását? Természetesen azért, mert így az a magyarokat sem 

szidhatta a legfelsőbb fórumon. Amit pedig Băsescu kívánatosnak 

tartott volna. Miért? Talán, mert úgy gondolta, hogy amikor a 

magyarokról beszél, nem hord össze hetet, havat, hanem kivétele-

sen igazat mond? Băsescu természetesen pontosan tudta, hogy 

ennek az ellenkezője igaz, Vadim akkor érzi magát igazán elemé-

ben, amikor a kisebbségeket, köztük a magyarokat szidja, pocs-

kondiázza, olyankor talán még a más esetekben tőle megszokott-

nál is nagyobbakat tódít, hazudik. Băsescu taktikai megfontolás-

ból ítélte hasznosnak a Vadim-féle handabandázást, verbális ag-

ressziót. Mert tisztában volt azzal, hogy a „Bárd” negatív 

framing-hatást kiváltó populista szónoklatai mennyire alkalmasak 

a kisebbségi kezdeményezések látszólag demokratikus körülmé-

nyek között történő elgáncsolására.      

Képzeljük el a következőket. Az RMDSZ parlamenti kép-

viselői Romániában is törvényesíteni akarnak egy olyan kisebb-

ségi jogot, amelyet Európa demokratikus országai a saját terüle-

tükön élő kisebbségek számára már régen garantálnak, ám 
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amelynek a törvénybe iktatását az Európai Unió ajánlja ugyan a 

tagállamai számára, de nem teszi kötelezővé. Ilyen esetekben a 

mindenkori román álláspont reflexszerűen az RMDSZ-es kezde-

ményezés elutasítása. De vajon milyen összefüggésben ajánlato-

sabb ezt az ország közvéleménynek feltálalni? Úgy, hogy a „Tisz-

telt Ház” elutasító döntése előtt a televízióban egy magyar képvi-

selő felszólalását mutatják be, aki észérvekkel bizonyítja, hogy a 

többség által leszavazott törvénykezdeményezést igenis indokolt 

lett volna jóváhagyni? Vagy úgy, hogy Corneliu Vadim Tudort 

szerepeltetik a képernyőn, amint – valamilyen általa külön erre az 

alkalomra kitalált „románellenes” megnyilvánulásukért – őrjöng-

ve vádolja, szidja, mocskolja a magyarokat, azt sugalmazva ezzel 

a nézőnek, hogy a magyarok újabb és újabb jogokat akarnak ma-

guknak – miközben a már meglévő jogaikkal is folyton visszaél-

nek? Ugye mennyivel könnyebb ilyen összefüggésben, azaz a 

Vadim által kínált „szolgáltatás” igénybevételével meggyőzni a 

jóhiszemű román tévénézőket, általában a többségi közvéleményt 

arról, hogy a magyarok gyakran túlzó követelésekkel állnak elő, 

és az a jog sem dukál nekik, amit legutóbb kértek?  

Úgy tűnik azonban, hogy a „Bárd” által kínált negatív 

framing-hatásra építő „szolgáltatás” csak Romániában kelendő 

árú. Vagy legalábbis az Európai Unióban még a Traian Băsescu-

hoz hasonló politikusok körében sem akad rá vevő. (Már ha Eu-

rópában egyáltalán léteznek Băsescuhoz hasonlítható politiku-

sok.) Corneliu Vadim Tudort 2009 júniusában a Nagy-Románia 

Párt színeiben európai parlamenti képviselővé választották. Két 

évvel később (2011 szeptemberében) a hírügynökségek egyebek 

mellett a következőket kürtölték világgá: a Részvételi Demokrá-

cia Európai Intézetének tanulmánya szerint az Európai Parlament 

legaktívabb, legkreatívabb és legbefolyásosabb román képviselői 

Marian Jean Marinescu (PDL), Adina Vălean (PNL) és Renate 

Weber (PNL). „A másik véglet Corneliu Vadim Tudor és George 

Becali, akiknek gyakorlatilag semmilyen befolyásuk nincs az 

Európai Parlamentben.”  

Igaz, ettől még idehaza utóbbi kettő megőrizte híveit… 
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* 
Minden akció reakciót szül. Swarckopf Misi barátomat legalább 

részben az a bánásmód tette nagy(obb) magyarrá, amelyben a 

Szekuritátén részesítették. A személyes érintettség eredményezte 

szubjektivitás látszatát elkerülendő az engem ért sérelmekről 

hallgatok. Erről csupán annyit: az orvosilag szükséges szívátülte-

tés hatékonyságában hiszek, az erőszakszervezetek által végzett 

lélekátültetés eredményességében azonban nem. Az a tapasztalat, 

hogy magyar megnyilvánulásaim miatt szekus módszerekkel pró-

bálnak lejáratni, az én magyarságtudatomat tovább erősíti. Minél 

tisztességtelenebbül, aljasabbul (a környezetemben élők ellenem 

hangolásával, karaktergyilkossággal stb.) próbálnak jobb belátás-

ra bírni (értsd: „visszasvábosítani”), annál magyarabbnak érzem 

magam.  

Persze két hasonló akció-reakció alapján nem állítható fel 

általános érvényű szabály. Annál is inkább, mivel az általam is-

mert ilyen esetek egy részében a kellemetlenségek elkerülése 

érdekében vagy más okból, a „célszemélyek” hagyták meggyőzni 

magukat, vagyis a magyartalanításukat célzó akció elérte a vég-

rehajtói kívánta hatást. Emellett a szatmári sváb falvakat járva a 

következő „életbölcsességet” is többször hallottam: „Olyannak 

kell lenni, amilyen az ország.” Igaz, ezzel a praktikus észjárásról 

árulkodó népi(?) mondással nem magyarajkúak lakta Nagykároly 

és Tasnád környéki településeken, hanem olyan, a Bükk hegység 

román többségű övezeteiben fellelhető sváb falvakban találkoz-

tam, amelyeknek már csak a múltja sváb.  
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Nyer vagy veszít Románia a nemzetiségeitől való 

megszabadulással? 

 

Roland Vasilievici szerint a Ceauşescu által 1977-ben jó-

váhagyott Tiszta Románia program a kisebbségek távozásra bírá-

sát vagy beolvasztását tűzte ki célul, a nemzetiségektől „megtisz-

tított” Románia kialakítása érdekében. Azonban ez a program 

tulajdonképpen csak a jéghegy csúcsának tekinthető. Antal Árpá-

dot, Sepsiszentgyörgy polgármesterét idézve: „A román állam 

1920-tól máig a nemzetünk eltüntetését, demográfiai és gazdasági 

értelemben a megsemmisítését tűzte ki célul.” Ez annyiban igé-

nyel pontosítást, hogy Bukarest valójában nemcsak egy nemzeti 

kisebbség (a magyar), hanem még legalább további négy (köztük 

a német) eltüntetésére, Románia minél nagyobb mértékű elromá-

nosítására törekedett. Kínálkozik a kérdés: román szempontból 

előnyökkel, vagy ellenkezőleg, inkább hátrányokkal jár ez a bi-

zonyos körökben „hazafiasnak” minősített törekvés? Vajon nyer 

vagy veszít az ország azzal, ha megszabadul a nemzetiségeitől?  

Pillantsunk vissza az időben. 

Lucian Boia nemzetközi szinten az egyik legelismertebb 

román történész. Az alábbiakban Miért más Románia című köny-

ve Külföldi hatások. Az idegenek című fejezetéből idézek.  

„Gyakran hivatkoznak az «idegeneknek» a XIX. századi 

román társadalomban játszott jelentős szerepére (…) Az ország 

híjával volt az őt modernizálni tudó embereknek (a bármikor fel-

idézhető kivételek mindössze a szabályt erősítik). A társadalmat 

szinte teljes egészében bojárok és parasztok alkották, a fő gazda-

sági tevékenység a mezőgazdaság volt. Extenzív, kevéssé haté-

kony mezőgazdálkodás, amely úgy-ahogy, de ellátta – inkább 

rosszul – a parasztokat, és valamivel jobban a bojárokat. (…) 

Kezdetben viszont csakis hozzáértő külföldiekkel lehetett pótolni 



473 

 

a hiányosságokat. A XIX. században a román fejedelemségek – 

majd a későbbi Románia – az európai emigráció célországai kö-

zött sorakoznak. (…) Legtöbben viszont azért telepednek itt le, 

mert a román társadalomban mindent meg kell és meg is lehet 

valósítani: a románoknak mindenképp szükségük van a szakér-

telmükre – saját kapacitásuk nem lévén, mindent el kell fogadni-

uk. A bevándorlók java része városon telepszik le, ott kezd el 

munkálkodni... és nyereségre tesz szert. (…) görögök, (…) zsi-

dók, (…) németek, (…) olaszok, (…) magyarok (…) A XIX. szá-

zad folyamán egyre mélyül a szakadék a hagyományos és etnikai-

lag «tiszta» román falu és az egyre színesebb, kozmopolitább és 

végre a modernizáció útjára kényszerült város között. Az iparo-

sok és a kereskedők között a románok kisebbségben maradtak. A 

román fejedelemségek polgársága, annak gazdasági szegmense 

jelentős nem román többséggel alakul ki. Még a két világháború 

közötti időszakban sem sikerül a románságnak többségbe kerül-

nie a gazdasági ágazatokban, bár valamelyest már teret nyer. Az 

1930-as népszámlálás adatai szerint a románok az iparban tevé-

kenykedők mindössze 47 százalékát tették ki (a tulajdonosokat, 

az alkalmazottakat és azok családjait is ideértve – a százalékokat 

jómagam számítottam ki); a zsidók 13, a magyarok 17, a németek 

11 százalékos arányban képviseltették magukat, jóval az illető 

etnikumok részarányán felül. A kereskedelemben a románok je-

lenléte még szerényebb volt: 39,5 százalék, miközben a zsidóké 

elérte a 40 százalékot. Összességében a gazdasági polgárság és a 

«munkásosztály» (amely az illető ágazatok alkalmazottjaiból állt) 

több «nem román» elemet számlált, mint románt. Az «idegenek» 

felsorolása itt még nem fejeződik be. A XIX. század derekáig a 

hazai orvosokat egy kézen meg lehetett számolni; majd mindeni-

kük külföldről érkezett. Közülük a leghíresebb Carol Davila 

(származása tisztázatlan – talán francia, de semmiképp sem ro-

mán), aki létrehozta az ország teljes egészségügyi rendszerét, és 

elindította az orvosképzést, kétségtelenül a modern Románia 

megteremtői közé sorolható. A «kis Párizzsá» alakuló új Bukarest 

építészei kezdetben majdnem mind külföldiek, főleg franciák. 
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(…) Szintén külföldiek az első művészek, akik a nyugati stílusú 

festészetet meghonosítják a román fejedelemségekben (…) A 

szobrászattal azonban még ennél is nehezebben ismerkedtek meg 

a románok, annál az egyszerű oknál fogva, hogy az ortodox mű-

vészetből hiányzik. Román szobrászatról csak a XIX. század 

utolsó évtizedeiben beszélhetünk. Mindaddig (de azután is egy 

ideig) – főképp a köztéri szobrok elkészítésére – francia, német, 

olasz művészeket kérnek fel. (…) A román fejedelemségek első 

modernizálása az erőteljesen nyugatias szemléletű Pavel Kiseleff 

orosz tábornok műve, aki az adrianopoli békével lezárt, 1828–

1829-es orosz–török háborút követően, 1829 és 1834 között kor-

mányzóként került mindkét fejedelemség élére. (…) Jórészt neki 

köszönhető a fejedelemségek korszerű jogi és intézményi rend-

szere, amelynek betetőzése a Regulamente Organice (Szervezeti 

Szabályzatok), a románok első alkotmánya. Figyelemre méltó 

erőfeszítéssel igyekezett rendbe szedni egy olyan társadalmat, 

amely addig alig ismerte a rendet és a szabályokat. (…) A «jöve-

vények» legillusztrisabb alakja kétségtelenül maga I. Károly ki-

rály. A rend és a pontosság modelljévé akart válni hosszú (1866-

tól 1914-ig tartó) uralkodása alatt: éppen azzá, ami alaposan eltért 

a román hagyománytól. (…) A román politikusok bölcsen jártak 

el, amikor a dinasztikus elv mellett döntöttek, és idegen herceget 

kértek fel az uralkodásra. Szükség volt valakire, aki kívülről jön, 

egy megfellebbezhetetlen bíróra, ugyanakkor meg kellett hatá-

rozni a folytonosság kritériumát is. Csakis így lehetett megfékez-

ni azt a szörnyű fejetlenséget, amely a román bojárság természe-

tébe és magatartásába már régóta beivódott. És I. Károly megér-

tette, hogy neki kell bíráskodnia, neki, aki mai szemmel talán 

túlzottan is fölötte áll az elbírálandóknak – mindezt egy alapvető-

en szükséges politikai akarat kifejeződéseként.”  
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A mór megtette kötelességét, a mór mehet 

 

Ugyanannak a könyvnek A kisebbrendűségi komplexus című fe-

jezetéből:  

„A románok egyrészt nem nélkülözhetik mindazt, ami 

idegen, másrészt igencsak szeretnének a maguk erejéből révbe 

jutni – nyilván a magatartásformák korról korra változnak, illetve 

váltakoznak. A görögellenesség a XIX. században tetőzik, majd 

enyhül, és eltűnik. 

Törökellenességről, úgy tűnik, a románok esetében nem beszélhe-

tünk, a harcias mitológia dacára (tehát nem is voltak annyira 

rossz viszonyban?). Az erdélyi románságot »elnyomó« magya-

rokról kialakult kedvezőtlen kép viszont hosszú ideig fennmarad. 

A maguk során az oroszok úgy jelennek meg egy adott pillanat-

ban, mint a kis latin szigetet fenyegető szláv veszedelem. A XIX. 

századi Romániában a számbelileg egyre gyarapodó zsidókat 

marginalizálják; néhány egyéni kivétellel (nem túl sokkal) csak 

az első világháború után kapnak román állampolgárságot.” 

(Lucian Boiának a Koinónia Kiadónál, Rostás-Péter Zoltán fordí-

tásában megjelent könyvéből.) 

Miután a Horia Sima vezette Vasgárda támogatásával 

megalakította a Nemzeti Légionárius Kormányt, illetve 1940. 

november 23-án a náci Németország szövetségesévé tette Romá-

niát, Ion Antonescu miniszterelnök többször vallott nézeteiről. Az 

1941. április 8-i minisztertanácsi ülésen például így fogalmazott: 

„Én a törökök, zsidók és magyarok elleni gyűlöletben nőttem fel. 

A haza ellenségei iránti gyűlölet ezen érzelmeit az utolsó végle-

tek határáig kell kitolni. Magamra vállalom ezt a feladatot.” 1941. 

október 6-án a következőket mondta: „Visszahozhatom Bessz-

arábiát és Erdélyt, mégsem érek el semmit, ha nem tisztítom meg 

a román népet, mivel nem a határok, hanem a faj tisztasága és 

egyneműsége jelenti egy nép erejét.”  
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A háborús bűnösként kivégzett Antonescunak ezeket a 

megnyilvánulásait azért gondoltam érdemesnek felidézni, mert 

Romániában nemcsak a külföldön szélsőségesnek tekintett politi-

kai pártokban van rengeteg híve. Neves közszereplők is nagy 

hazafinak tartják, akinek az érdemeit csak a „zsidó nyomás” miatt 

nem célszerű nyilvánosan elismerni.   

Az Elie Wiesel Intézet 2021-ben is végeztetett a romániai 

holokauszttal kapcsolatos lakossági ismeretek felmérését célzó 

kutatást. Arra a kérdésre, hogy kit terhel a felelősség a romániai 

holokausztért, a válaszadók 72 százaléka Hitlert és a német kor-

mányt nevezte meg. De íme a további sorrend: Ion Antonescu – 

57 százalék, a Szovjetunió – 15 százalék, Mihály király vagy a 

zsidók – 13 százalék. Alexandru Florian, 

az Elie Wiesel Intézet igazgatója ezt az eredményt a következő-

képpen kommentálta: „Teljesen történelmietlen vélekedés, 2004 

[a Wiesel-jelentés közzétételének éve – B.E.] óta semmi sem vál-

tozott, ugyanaz a mítosz, ugyanaz az előítélet, ugyanaz a törté-

nelmi ismerethiány lebeg a román társadalom felett.” 

A romániai kisebbségek sorsának és létszámának a máso-

dik világháború utáni alakulásáról már részletesen szóltam a ko-

rábbiakban, ezért térjünk vissza arra a kérdésre, hogy nyer, avagy 

veszít Románia azzal, ha megszabadul a nemzetiségeitől?  

Jobb tájékozódási lehetőség híján lássuk, milyen nemzet-

közi szinten is elismertségre szert tett, országhatárain belül szüle-

tett személyiségekkel büszkélkedik Románia. 

Nobel-díj. A románok többsége úgy tudja, hogy ebben az 

1901-óta kiosztásra kerülő legrangosabb elismerésben négy ro-

mán származású ember részesült. Közülük George Emil Palade 

vonatkozásában ez igaz is. (Miután Romániában csak katonaor-

vosságig vitte, amerikai állampolgárként 1974-ben harmadmagá-

val fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat kapott.) Elie Wi-

esel, Herta Müller és Stefan Walter Hell azonban nem tekinthető 

román származásúnak.   

Az 1986-ban Nobel-békedíjjal kitüntetett Elie (Eliezer) 

Wiesel zsidó családban született, anyanyelve a jiddis volt, magya-
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rul kitűnően, románul elég jól beszélt. Gyerekként rajongott a 

magyar kultúráért, a második világháború idején a debreceni, 

illetve a nagyváradi magyar nyelvű zsidó felekezeti gimnáziu-

mokban is tanult. Román tannyelvű iskolába nem járt. 1928-ban, 

születése idején Máramarossziget Romániához tartozott ugyan, 

azonban ennek ellenére sem volt román állampolgár.  

„Európában Románia volt az utolsó állam, ahol a zsidók 

általános állampolgári jogot nyertek. Ez is csupán nemzetközi 

nyomásra történt 1920-ban, amikor a párizsi békeszerződés felté-

teleként ezt a kérdést a román kormánynak rendeznie kellett. Bár 

már az 1878. évi berlini békeszerződés kötelezte Romániát, hogy 

az országban élő zsidók számára biztosítása az állampolgárságot 

és vele együtt a polgári jogokat, a román parlament megtagadta a 

szerződés ratifikálását, a román kormány pedig különböző diplo-

máciai ügyeskedésekkel játszotta ki a szerződés előírásainak ha-

tályba lépését.”  

(Demény Lajos: Zsidóellenes törvényhozás Romániában 1940 és 

1944 között.) 

A két világháború között a 169. számú törvényerejű ren-

delettel az ország 225.222 zsidó származású lakosától gyakorlati-

lag megvonták a román állampolgárságot, köztük Elie Wiesel 

családjának a tagjaitól is. A későbbi Nobel-békedíjas állampol-

gárságát Észak-Erdély Magyarországhoz kerülése után jegyezték 

be, tehát Elie Wiesel Franciaországban, majd az Amerikai Egye-

sült Államokban történt letelepedése előtt magyar állampolgár 

volt. Könyveket, újságcikkeket franciául, angolul, jiddisül és hé-

berül írt. Elnöke volt viszont annak a romániai holokauszt tanul-

mányozására létrehozott nemzetközi történészbizottságnak, 

amely a Wiesel-jelentésként is emlegetett dokumentumot összeál-

lította, illetve 2004-ben közzétette. A Wiesel-jelentésben nagyjá-

ból az ellenkezője olvasható annak, amiről megjelenése előtt a 

román történelemkönyvekből és tömegtájékoztatási eszközökből 

a romániai holokausztról értesülni lehetett. Ennek egyenes követ-

kezményeként Elie Wieselt a Nobel-díj sem védhette meg attól, 

hogy egyes nagy hazafiak rágalomhadjáratot indítsanak ellene. 
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Miközben más nagy hazafiak a Nobel-díjra való tekintettel román 

származásúnak mondják…     

A következőket román szerzőtől fordítottam. 

„Egyetlen nagy komplexusokban gyökerező hisztérikus 

mámor futott át a romániai sajtón. »Egy román elnyerte a Nobel-

díjat« olvashattuk csütörtökön az ország tévéképernyőinek több-

ségén, miután a hírügynökségek bejelentették, hogy ebben az 

évben [2009-ben – B. E.] irodalmi teljesítményéért Herta Müller-

nek ítélték a magas díjat. Semmi sem hamisabb! Herta Müller 

nem román, még csak nem is román származású. A Bánságban 

született, a Temes megyei Niczkyfalván, német családban, kez-

dettől fogva csak német nyelven írt, és 1987-ben gyakorlatilag 

száműzték Németországba, miután sikert aratott könyve jelent 

meg ott. Herta Müller német állampolgár, német származású és 

Németország javasolta a Nobel-díjra. Mi köti Herta Müllert Ro-

mániához és a románokhoz? Csak a diktatúra, az a téma, amely 

írásaiban és beszédeiben rögeszmésen visszaköszön. Az a dikta-

túra, amellyel ő már egyetemista korától szembehelyezkedett, 

amiért az társadalmi mellőzöttséggel, sőt elbocsátással fizetett, 

ám amelyet a románok nagy többsége zokszó nélkül tűrt. Ellen-

kezőleg, Herta Müller több más, az országhatárokon belüli vagy 

kívüli disszidenshez hasonlóan arra emlékeztethet bennünket, 

hogy milyen gyávák voltunk. De tegyük fel, hogy Herta Müller 

születési bizonyítványába kapaszkodunk, amelyben Nițchidorf 

vagy Timişoara áll, és eme életrajzi adat alapján követeljük ma-

gunknak. Mit tudtak erről a nőről 2009. október 8. előtt? Hányan 

tekintették románnak, mielőtt megkapta a Nobel-díjat? Ez a Herta 

Müllert most hisztérikusan nekünk követelő sajtó hányszor szólt 

róla írónőként vagy politikai üzenet hordozójaként? Pedig, Isten-

nek hála, alkalom, téma bőven lett volna. Például a Herta Müller-

re a Nobel-díj odaítélése előtt is nagyon odafigyelő német sajtó 

nemrég publikált egy vele készített interjút, amelyben az egész 

CNSAS-szal [Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanács – 

B.E.] megélt kalandját elbeszéli, azt, hogy nem sikerült hozzájut-

nia a teljes szekuritátés dossziéjához. Az interjú címe ez volt: »A 
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Szekuritáté ma is él!« Érdekes, igaz? Valami hasonlót nyilatko-

zott Müller asszony egy Stelian Tănase-nak adott interjúban is. 

Olvastak egyetlen hírt is e nyilatkozatokról? És ha annyira román 

volt, mi pedig annyira csodáltuk őt, miért nem Románia jelölte 

Herta Müllert a Nobel-díjra? Németország 10 éve teszi ezt követ-

kezetesen. A sajtó, a hatóságok, a román átlagemberek, vala-

mennyien mellőztük Herta Müllert amíg egy díj hirtelen érdekes-

sé nem tette. Ekkor egész kisebbrendűségi komplexusunk teljes 

tüdőnkből felüvöltött, legalábbis pontatlan címek formájában. 

Nem, Herta Müller nem román, és egy mérhetetlen traumán kívül 

semmi köze Romániához. Mi pedig, ha nagy nemzetközi elisme-

réseket akarunk, a mások értékeinek az elkonfiskálása helyett 

jobban tennénk, ha nem kólintanánk fejbe rendszeresen a sajátja-

inkat.”  

(Ioana Ene Dogioiu: Herta Muller nu e româncă. Ziare.com, 

2009.10.11.) 

A fentiekből sok minden a 2014-ben kémiai Nobel-díjjal 

kitüntetett Stefan Walter Hell esetére is érvényes. Szintén bánáti 

sváb családban született, csak később, 1962-ben. Családjával 

együtt 1977-ben, középiskolás korában települt Németországba.  

A következőket ugyancsak román szerzőtől idézem: 

„Jó nemzeti hagyományunknak megfelelően hazafiasan fellelke-

sültünk, amikor megtudtuk, hogy egy román származású német 

kutató, Stefan W. Hell tagja a vegytani Nobel-díjjal kitüntetett 

győztes csapatnak. (…) A román sajtó tipikusan reagált. Gyorsan 

megkereste az újdonsült kitüntetettet, aki tisztelettudóan és de-

cens módon dicsérő szavakkal illette szülőhazáját. És iskoláját. 

Ugyanazt a Nikolaus Lenau Gimnáziumot, ahova Herta Müller is 

járt. Híres és nagy hagyományú iskoláról van szó, melyet még 

1870-ben alapítottak. (…) Megtalálták a sok éve Németországba 

áttelepült kutató román nyelvtanárát is. Aki, mint várható volt, 

dicséretekkel halmozta el volt tanítványát. (…) Senki sem tette 

fel a kérdést: Stefan W. Hell szülei miért döntöttek jó 30 évvel 

ezelőtt úgy, hogy távoznak Romániából? Arról sem kérdezőskö-

dött senki, hogy kivándorlási álmuk teljesüléséhez nekik vagy a 
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rokonaiknak váltságdíjat kellett-e fizetniük a romániai kommu-

nista hatóságoknak. Mely művelettel kapcsolatosan amúgy máig 

is gyanús talányok vannak.” 

(Mircea Morariu: Înfiorări patriotice: „Nimeni nu se întreabă câţi 

tineri inteligenţi ca Stefan Hell au plecat după `90.” adevărul.ro, 

2014. október 12.) 

 

Sztársportolók románosítása 

 

A Nobel-díjat nyert világhírességekkel ellentétben a nem-

zetiségi sztársportolókat nem utólag, hanem fénykorukban igye-

keztek „románosítani”.  

Balázs Jolán („román nevén” Iolanda Balaş) romániai 

magyar magasugró kétszer nyert olimpiai aranyérmet (1960, Ró-

ma, illetve 1964, Tokió), az egyetlen magasugró, aki meg tudta 

védeni olimpiai bajnoki címét. 1957 és 1967 között 140 verse-

nyen lett első, 14-szer javította meg a magasugrás női világre-

kordját, négyszer ugrott fedett pályás világrekordot, kétszer nyert 

Európa-bajnokságot. A Track and Field News című egyesült ál-

lamokbeli magazin 2000-ben a 20. század legjobb női magasug-

rójának választotta. Tizenhat éven keresztül, 1988 és 2005 között 

a Román Atlétikai Szövetség elnöke volt. A Román Olimpiai 

Bizottság főtitkári pozícióját is betöltötte. A Wikipédia róla szóló 

román szócikkében az áll, hogy édesapja, Frigyes román-magyar 

családból származott. Amint alább is olvasható, ő maga erről 

másként nyilatkozott. Edzője és egyben férje, Sőtér János, a ro-

mán Wikipédiában Ioan Soter néven szerepel.  

Idézetek egy Balázs Jolánnal 2015-ben készített interjúból.  

– „A szüleim, a rokonaim egytől-egyig magyarok, most is 

Magyarországon élnek. Nekem viszont nem adatott meg ez a le-

hetőség. 

– Miért? 
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– Hiába kaptam meg a magyar útlevelet '47-ben, a kiuta-

zási engedélyt már nem adták meg a hatóságok. (…) 

– A római olimpián aztán teljesült a vágya: nyert. 

– Minden kísérletem elsőre sikerült, és fölényesen, tizen-

négy centivel nyertem. (…) 

– Mi várta a hazatérése után? 

– Azonnal vissza kellett szolgáltatnom az útlevelemet a 

minisztériumban, vagyis érzékeltették velem, hogy szép, amit 

elértem, de azért tudjam, hol a helyem. 

– Elfogadták a sikerét? 

– Belenyugodtak. Gratuláltak. Tartózkodóan. 

– Elismerték? 

– Tartózkodóan. Legalábbis kezdetben, aztán egyre in-

kább. (…) Én voltam az első román nő, aki olimpiát nyert, és én 

is magyar voltam. Furcsa helyzet. 

– Sohasem sajnálta, hogy román színekben kellett verse-

nyeznie? 

– Dehogynem, sajnálom, hogy nem Magyarországnak 

nyertem olimpiákat. De az ember leginkább önmagát képviseli, és 

csak azután egy nemzetet. Nekem nem adatott meg, hogy a ma-

gyar színeket magamra öltsem, hogy az anyanyelvemen beszé-

lőknek okozzak örömet. Így alakult, ezért sajnálkozom, de talán 

bele is őrültem volna, ha folyamatosan ezen a visszás helyzeten 

töröm az agyam. Remélem, a románok mellett a magyarok is 

büszkék rám. (…) 

– Sohasem fordult meg a fejében a disszidálás? 

– Hogyne fordult volna meg, de a családunkat akkor ke-

mény retorziók – vagyonelkobzás, akár még börtön is – érhették 

volna, és ennek nem szerettük volna kitenni őket.” 

(Ághassi Attila: 'Sajnálom, hogy nem Magyarországnak nyertem 

olimpiákat'. https://index.hu/, 2005.11.18.) 

A kommunista Románia megpróbálta eltörölni sztárspor-

tolói etnikai identitását, elhallgatva, hogy az olimpiai és világbaj-

noki érmeket nyert fiatalok németek, magyarok, lipovánok stb. 

voltak – mutat rá Pompiliu Nicolae Constantin doktori dolgozatá-

https://index.hu/
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ban. A Dolce Sport kommentátora több, a kisebbségi sportolók 

esetében alkalmazott románosítási módszerről számol be.   

Az egyik legelterjedtebb ilyen eljárás a sportolók saját et-

nikai környezetükből való kiemelése, illetve Bukarestbe (esetleg 

más központokba) költöztetése volt. Román közegben ugyanis 

könnyebben asszimilálódtak. (A Szekuritáténak például olyas-

mikre is volt gondja, hogy ne anyanyelvükön olvassanak, hagyják 

el otthoni szokásaikat stb.)  Ezért a kedvezményekkel is együtt 

járó – pl. felvették őket a Testnevelési és Sportfőiskolára – Buka-

restben való edzési és egyben letelepedési lehetőséget minden 

ilyen esetben felajánlották. Igaz, az érintettek egy része elutasítot-

ta. Például Ayhan Omer török kézilabdázót a’80-as években a 

Steaua és a Dinamo is hiába hívta.  

Részlet a fentebb már idézett Balázs Jolánnal készített in-

terjúból:  

– „Én még az europoliszhoz hasonlító Temesváron szület-

tem, 1936 decemberében. (…)  

– Hogyan került Bukarestbe? 

– '52 elejéig Temesváron pezsgő atlétikai élet volt, aztán 

szinte az egész szakosztályt Bukarestbe telepítették.” 

Tehát a románosodás elősegítésére hivatott környezetvál-

tás Balázs Jolán esetében is megtörtént. Ám egy váratlan fejle-

mény miatt az intézkedés nem mindenben ért célt. Újabb részlet a 

Balázs Jolánnal készített interjúból:  

  „– Hirtelen a Steaua sportolója lettem, a későbbi férjem 

miatt mégsem voltam egyedül. Sőtér János is magasugró volt, a 

helsinki olimpián hatodik lett. Ő fedezte fel igazán a tehetsége-

met, és neki köszönhető, hogy ugrásszerű fejlődésen mentem 

keresztül, az eredményeim egyre jobbak lettek.” 

Pompiliu Nicolae Constantin szerint elterjedt sportoló-

románosítási módszernek számított a házasságkötés, ami főként 

nők esetében hozta meg a Szekuritáté által kívánt eredményt. A 

kisebbségi nősportolóknak új környezetükben általában román 

férjük lett, így a házasságkötés után a nagy nyilvánosság előtt 

férjük nevén lehetett őket szerepeltetni. Példák:   
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Hedwig (Hedi) Heidrun német kézilabdázónő Gică Georgescu 

kézilabdázóval kötött házasságot, és felvette férje családnevét. 

Viorica Viscopoleanut szinte mindenki férje családnevén ismerte, 

csak kevesen tudták róla, hogy ukrán családban született, lánykori 

neve Belmega volt.   

Gyakori románosítási módszernek számított a kisebbségi 

sportoló nevének megváltoztatása is. 

Szabó Katalin („román nevén” Ecaterina Szabo) romániai 

magyar tornász Los Angelesben, az 1984-es nyári olimpiai játé-

kokon négy aranyérmet szerzett, rajta kívül mindössze négy tor-

násznőnek sikerült ez a bravúr. Bár egyetlen olimpián vett részt, 

négyszeres olimpiai bajnok, kétszeres világ- és Európa-bajnok. 

1983 és 1984 között 17 alkalommal kapott maximális, 10-es 

pontszámot a tökéletesen végrehajtott gyakorlataira. Pályafutása 

során világ- és kontinensviadalon 8 arany-, 9 ezüst- és 3 bronz-

érmet szerzett, amiből 19 egyéni érem. Összesen 28 érmet nyert, 

ebből 15 aranyat. 1983-ban felkerült a Nemzetközi Torna Szövet-

ség Világszínvonalú tornászok listájára. Elmondása szerint, ami-

kor hatévesen az onești-i „tornászkombinátba” került, egyáltalán 

nem tudott románul, Ghioane néni, a csángó asszony volt az 

egyedüli ember, akivel magyarul beszélhetett. Az 1980-as lyoni 

ifjúsági Európa-bajnokság után írták először Ecaterinának a ne-

vét, anélkül, hogy a beleegyezését kérték volna. A Szekuritáté rá 

akarta venni a családját, hogy vezetéknevüket románosítsák 

Sabăura, azonban szülei nem egyeztek bele. Ezzel összefüggés-

ben több párt- és állami vezető megrótta, amiért az 1984-es Los 

Angelesben rendezett olimpiáról „csak” négy aranyéremmel tért 

haza, nem nyert meg minden számot. Abban az évben Romániá-

ban nem őt nevesítették az év sportolójává, miközben a Sportúj-

ságírók Nemzetközi Szövetsége az év sportolónőjévé választotta. 

Annak idején a magyar tornászok között nagyon sok barátja volt, 

de megtiltották neki, hogy a román válogatott tagjaként magyarul 

beszéljen velük. 

Ivan Patzaichin az ötkarikás játékok történetének leg-

eredményesebb kenusa, olimpián négyszer nyert arany- és há-
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romszor ezüstérmet. A lipován-orosz nemzetiségű sportolónak 

azt sugallták, hogy nevét változtassa Patzaichinescu-ra. A kenu-

legenda azonban nem állt kötélnek, sőt az 1989-es rendszerváltás 

után a lipován identitás és hagyományok őrzésének zászlóvivőjé-

vé vált. A Patzaichinnál sikertelennek bizonyult taktika azonban 

más esetekben eredményt hozott.  

Például a Ludovic Sătmăreanu néven ismertté vált negy-

vennégyszeres országos, nyolcszoros olimpiai válogatott labdarú-

gó igazi neve Szatmári Lajos. A XX. század hatvanas–hetvenes 

éveiben tíz esztendőn át játszott Sătmăreanu néven a Bukaresti 

Steaua focicsapatában. Közben, amint egy, az Adevărul napilap-

nak adott interjúban fogalmazott: „A bukarestiek folyamatosan 

»bozgor«-nak, »oagăr«-nak szólítottak, míg az otthoniak kinevet-

tek azért, hogy elrománosodtam.”  

Szatmári Sándor többszörös olimpiai, illetve (1966 és 

1980 között) huszonnyolcszoros román válogatott focistát Ale-

xandru Sătmăreanu (Sătmăreanu II) néven ismerte a közönség.  

A szurkolók által Iosif Vigu néven ismert labdarúgó 1970 

és 1979 között 22 alkalommal a román válogatottban, két alka-

lommal az olimpiai válogatottban szerepelt. Részt vett az 1970-es 

mexikói világbajnokságon, 1966 és 1980 között a Bukaresti Ste-

aua játékosa volt. Az ő igazi neve Víg József.  

A jurnalul.ro 2004-ben Aceiasi jucători, dar cu altă iden-

titate (Ugyanazok a játékosok, de más identitással) címmel meg-

jelent cikke szerint 1989 előtt a Bukaresti Victoria vezetősége 

szemet vetett két Bihar megyei játékosra, Kulcsár Sándorra és 

Székely Ernőre. A Milícia csapatát nem volt ajánlatos visszauta-

sítani. „Akkor minden odajutott játékos tiszti rangot kapott. Ne-

kem magyar nevem volt, így nem lehettem milicista. Dumitru 

Dragomir (a Román Labdarúgó Szövetség későbbi elnöke) azt 

mondta, egészségtelen származásúak vagyunk, nevet kell változ-

tassunk. Akkor, aki milicista akart lenni, született román kellett 

legyen, és paraszti származású” mesélte Kulcsár Sándor. Akiből 

ennek egyenes következményeként Alexandru Culcear lett, Szé-
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kely Ernőből meg Dan Daniel. Utóbbi a rendszerváltás után is a 

Dan Daniel névvel maradt.  

Székely esete is jelzi, akadtak kisebbségi sportolók, akik nem 

tulajdonítottak jelentőséget nevük megváltoztatásának, vagy 

azért, mert országos szintű népszerűségre tettek szert, vagy más 

okból azonosultak a többségi nemzet tagjaival. 

A teniszcsillag Simona Halep (Románia talán legnépsze-

rűbb sportolója), Cristian Gaţu (kétszeres világbajnok kézilabdá-

zó) és Gheorghe Hagi (akit sokan minden idők legjobb román 

labdarúgójának tartanak), arománok. Utóbbi egy alkalommal ezt 

nyilatkozta: „A házam falai között makedón vagyok, de a küszö-

bön kilépve országát és népét szerető román vagyok.” Egyébként 

Romániában, ahol 100-200 ezren élnek, hangsúlyozzák: az aro-

mánok a román nép dél-dunai ágát képezik. Ugyanakkor csak a 

Balkánon további mintegy 1,5 millió aromán él, akiket például 

Görögországban romanizált görög leszármazottaknak, Albániá-

ban romanizált illíreknek, a Makedón Köztársaságban romanizált 

trákok vagy dardánok utódainak tartanak. 

Gabriela Szabo („magyar nevén” Szabó Gabriella) atléta-

nő, futónő 2000-ben a sydney-i olimpián 5000 méteren aranyér-

mes, 1500 méteren ezüstérmes, az 1996-os olimpián 1500 méte-

ren bronzérmes lett. Háromszoros világbajnok. Magyar apától és 

román anyától származik, férje és egyetlen edzője Gyöngyössy 

Zsolt volt. Gabriela Szabo esetében azonban aligha beszélhetünk 

románosításról, hiszen nem vallja magát magyarnak. A Krónika 

napilap 2021. május 6-i lapszámából pedig megtudhattuk: család-

jában sosem beszéltek magyarul. „Értek néhány szót, de nem 

tudok magyarul beszélni. És ezt sajnálom” – nyilatkozta.  

Pompiliu Nicolae Constantin a Securitate Irattárát Vizsgá-

ló Országos Tanács (CNSAS) archívumában, valamint a kolozs-

vári és a bukaresti Országos Levéltárban is kutakodott. Doktori-

jában egyebek között ezt írja: „Sok olyan sportolót sikerült felfe-

deznem, akikről ma semmit, vagy keveset tudunk, bár a múltban 

különleges eredményeket ért el.” Olyan nemzetiségi sportolókra 

utalt ezzel, akik sikereik miatt idehaza nemzeti hősöknek számí-
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tottak, de illegálisan külföldre távoztak, ami Romániában követ-

kezményekkel járt. Az addigi nagy nemzeti hősöket a hatóságok 

hirtelen átminősítették bűnözőkké. Megvádolták őket, hogy sport-

felszerelésben disszidálva kárt okoztak a román államnak. Ponto-

san kiszámították, mennyibe került az ingük, a nadrágjuk, a dzse-

kijük. Bűnügyi dosszié készült a nevükre, távollétükben három-

négy-öt évre elítélték őket, javaikat elkobozták, a nevük említése 

is tilos lett a tömegtájékoztatási eszközökben.  

Ervant Norhadian örmény kerékpározó huszonnégyszer 

nyert román bajnokságot, a román válogatottat és a Steaua csapa-

tát is edzette. Mégis alig ismert a neve, mivel az 1960-as években 

külföldre távozott.  

A zsidó Angelica Adelstein-Rozeanu egyéniben és páros-

ban összesen 17 világbajnoki címet szerzett. Az asztalitenisz tör-

ténetének egyik legsikeresebb női játékosa, gyakorlatilag az utol-

só nem ázsiai származású női asztalitenisz-világbajnok volt. Ro-

mániában hősként kezelték. Amikor azonban 1960-ban kislányá-

val együtt Izraelbe települt, esetében is bűnügyi dosszié, agyon-

hallgatás stb. következett.    

A német Hans Moser a román kézilabda-válogatott tagja-

ként kétszer nyert világbajnokságot, 1961-ben és 1964-ben. 

Utóbbi évben „a világ legjobb kézilabdázójaként” is emlegették. 

A World Handball Magazine, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség 

hivatalos lapja 2000-ben beválasztotta a század csapatába. Neve a 

román sajtóban következetesen Ioan Moser változatban szerepelt, 

gyakran emlegették a Román Népköztársaság érdemes sportmes-

tereként – ezzel is „románságát” sugallva. Mikor azonban 1968-

ban a Német Szövetségi Köztársaságban maradt, Romániában 

feledésre ítélték.   

A zsidó Nicu Newman („román nevén” Naumescu) hat-

szoros romániai országos bajnok asztaliteniszező Franciaországba 

szökött. Ezt követően a fiát 5000 dollárért vásárolták meg a ro-

mán hatóságoktól.  

Günther Bosch Románia Davis Kupában szerepelt tenisz-

csapatának volt a harmadik tagja, Ilie Năstase és Ion Țiriac mö-
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gött. 1974-ben a Német Szövetségi Köztársaságba emigrált, ahol 

Boris Becker edzőjeként nemzetközi hírnévre tett szert. Románi-

ában viszont feketelistára került a neve.  

A következőket szándékosan hagytam a sztársportolókról szóló 

rész végére. 

Bölöni László („román nevén” Ladislau Boloni) 108-szor 

szerepelt a román fociválogatottban, 23-szor csapatkapitányként. 

1977-ben és 1983-ban a legjobb román labdarúgónak választot-

ták. 2009-ben a Standard Liège együttesének a vezetőedzőjeként 

a La Dernière Heure című belga lapnak utólag románra is lefordí-

tott interjút adott, amelyben kijelentette: magyarnak tartja magát. 

„Azt kérdik, miért szeretem jobban, ha azt mondják rólam, ma-

gyar vagyok, mint ha románnak mondanak. Ez nem szeretés kér-

dése, én magyar vagyok, pont. Ami nem akadályoz meg abban, 

hogy Romániában lakjak, ahol a válogatottban is játszottam. Bár 

a magyar kisebbség tagja vagyok, gólt lőttem a magyar válogatott 

ellen, felkészítettem a román válogatottat, hogy legyőzze Ma-

gyarországot a világbajnoki selejtezőkben. Azonban magyar ne-

velést kaptam, magyar kultúrán nevelkedtem. Köszönöm szüle-

imnek. Ez meghatározó dolog: kisebbségi lévén túl sok nehézsé-

get kellett leküzdenem ahhoz, hogy nyoma ne maradjon” – nyi-

latkozta Bölöni. 

A futballsztár által mondottak azért érdemelnének figyel-

met, mert román részről nagy hüledezést, felhördülést váltottak 

ki. A román sajtó egy része – a cikkek internetes kommentelőiről 

nem is szólva – minősíthetetlen hangnemben ócsárolta a focistát. 

A Prosport cikkírója egyenesen jigodie-nak – szótári meghatáro-

zás: keshedt kutya, rühes kutya, hitvány kutya, szörny, szörnye-

teg, állat – titulálta. Ám a mértéktartóbb román cikkírók többsége 

sem udvariaskodott. A következőkhöz hasonló címek alatt kom-

mentálták a nyilatkozatot: Ladislau Boloni se dezice încă o dată 

de România (Bölöni László ismét elhatárolódik Romániától), 

Ladislau Bölöni şochează: “Sunt maghiar, deşi am jucat pentru 

România!”, (Bölöni László sokkoló kijelentése: „Magyar vagyok, 

bár Romániának játszottam.” A visszhang-cikkek hangneme vál-
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tozott ugyan, ám az értetlenség, és a csalódottság a legvisszafo-

gottabbakból sem hiányzott. Ami jelzi: Románia többségi lakosai 

(különösen a nem-erdélyiek) nemzeti hovatartozás tekintetében 

húsz évvel a Ceuşescu-diktatúra bukása után sem tudták, tulaj-

donképpen minek is tekintsék az országban élő számos nemzeti 

kisebbség valamelyikéhez tartozó honfitársukat. Függetlenül at-

tól, hogy hol, milyen ország állampolgáraként él, a románra azt 

mondják, e de-al nostru (a mi fajtánk), és magától értetődő mó-

don maguk közül valónak tekintik. Ám ha például magyar nem-

zetiségű román állampolgárról van szó, ezt ugyanilyen magától 

értetődő módon ítélik meg – egészen másként. A belga lapnak 

adott interjú román sajtóvisszhangja arra enged következtetni, 

hogy „Loţi Boloni” e szabály alól kivételnek számít(ott). Neve 

egyebek között a román labdarúgás két leggyakrabban emlegetett 

fegyvertényével is egybeforrott. 1985–1986-ban karmestere volt 

a Bukaresti Steauanak, amely megnyerte a Bajnokcsapatok Euró-

pa-kupáját. 1984-ben ő rúgta azt a bombagólt, amelynek köszön-

hetően a labdarúgó Európa Bajnokság selejtezőjében Románia 

válogatottja 1–0-ra legyőzte Olaszországot. Talán mert nemzet-

közi szinten is nagy szolgálatot tett a román focinak, őt – ellen-

tétben másokkal, mint mondjuk Bela vagy Bella(!) Marco (vagyis 

Markó Béla), akinek a nevével a román média többsége a mai 

napig nincs tisztában, pedig Románia miniszterelnök-helyettese is 

volt – valahogy annak ellenére a magukénak („e de-al nostru”-

nak, a „miénk”-nek) tekintették, hogy tudtak magyar voltáról. 

Mivel a román sportnak szerzett dicsőséget, „szemet hunytak” 

nemzeti hovatartozása felett – románnak kooptálták. Játékával 

elnyerte rokonszenvüket, kivívta elismerésüket, azonban szeretni 

ezzel együtt is csak akkor tudták, ha előbb (önmagukat becsapva) 

tudatalattijukban valahogy kiiktatták azt a zavaró körülményt, 

hogy Bölöni nem román (sőt ráadásul magyar). Úgy tűnik, sok 

román esetében ezt a sajátos önbecsapottság-állapotot zavarta 

meg az, hogy Bölöni ország-világ előtt félreérthetetlenül kijelen-

tette: márpedig ő magyar. A sajtóvisszhangok egyértelművé tet-

ték, hogy a románok Bölöniben a román futballistát szerették, és 
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nem a magyar nemzetiségű román futballistát. Korábban tulaj-

donképpen ők csapták be saját magukat, a nyilatkozat elhangzása 

után mégis úgy érezték, őket csapták be. Felháborítónak érezték a 

labdarúgó részéről, hogy az ő futballistamúltjával magyarnak 

mondta magát. Nem értették, azok után, amit a román futballért 

tett, egyáltalán hogy lehet Bölöni magyar? Egy manapság divatos 

(a számítástechnikából kölcsönzött) kifejezéssel élve: sok román 

Bölöni-képe nem kompatibilis a focisztár nemzeti hovatartozásá-

val. Miért érzik úgy a románok, hogy Bölöni nem lehet az egyik 

legnevesebb román focista és magyar – egyszerre? Talán, mert 

eddig (inkább) románnak hitték, így szokták meg? Éppenséggel 

ez a lehetőség sem zárható ki, ám sokkal valószínűbb, hogy a 

románok általános magyarságképe az, ami nem kompatibilis itt 

valamivel. De valójában mivel is? Esetleg saját agyonkozmetiká-

zott románságképükkel?  

A román labdarúgás legnagyobb fegyvertényeként tartják 

számon, hogy 1986-ban a Bukaresti Steua megnyerte a Bajnok-

csapatok Európa-kupáját. Annak a sikernek Bölönin kívül is vol-

tak nem román részvevői. A hosszabbítás után 0-0-ra álló mérkő-

zés büntetőrúgásokkal folytatódott. Azzal, hogy mind a négy ak-

kor neki rúgott tizenegyest kivédte, Helmut Duckadam a Steaua 

német kapuvédője döntő módon befolyásolta a végeredményt. 

Nem véletlenül kapta a „sevillai hős” becenevet. Ám a szerb 

Miodrag Belodedici, és a csapat magyar edzője, Jenei Imre is 

alaposan kivette a részét a sikerből. (Egy-két további játékos 

származását ne firtassuk.)  

A szurkolók indokolt büszkeséggel emlegetik, hogy Ro-

mánia kézilabda-válogatottja négyszer – 1961-ben, 1964-ben, 

1970-ben és 1974-ben) nyert világbajnokságot. Mind a négy 

„aranycsapatban” nemzetiségiek is szerepeltek. Íme néhány név: 

Michael Redl, Otto Tellman, Hans Moser, Josef Jakob, Roland 

Gunesch, Orbán István, Kicsid Gábor, Birtalan István.  

Érdekes lenne megtudni, miként reagálnának a román 

szurkolók arra, ha Bölöni László után Helmut Duckadam, Birta-
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lan István és társaik is kijelentenék a nagy nyilvánosság előtt, 

hogy ők bizony nem románok…

 

A Nobel-díjjal kitüntetetteken, illetve a neves sportolókon kívül 

természetesen sok kiváló kutató, tudós, szakember született Ro-

mánia Trianon utáni országhatárain belül. És a művészetek, a 

kultúra, általában a társadalmi élet különböző területein jelentőset 

alkotó ilyen személyiségekben sincs hiány. Ezek tevékenységé-

vel, eredményeivel szintén érdemes lenne megismerkedni, mint 

ahogy azt is jó lenne megtudni, milyen arányt képviselnek közöt-

tük a nemzetiségiek, a nem románok. Igaz, a rendszerváltás óta 

nem kerülnek feketelistára azok az országot elhagyó zsidók, né-

metek, magyarok stb., akik előzőleg Romániában vagy később 

külföldön hírnévre tettek szert. Ellenkezőleg, a román média az 

ilyen személyiségeket akkor is reflexszerűen románosítja, ha et-

nikai hovatartozásuk miatt (vagyis azért mert nem románok) más 

országoknak eladott, vagy különböző fondorlatos módszerekkel 

emigrálásra/menekülésre bírt egykori román állampolgárokról 

van szó. Azonban tudomásom szerint a Nobel-díjasok és a sporto-

lók kivételével sem a Romániában maradt, sem a külföldre tele-

pült kisebbségi hírességeket nem vette számba senki. Vagy ha 

mégis, az eredményt nem verték nagydobra. 

 A következőket „minden idők egyik legjobb romániai 

kézilabdázója” nyilatkozta: „Romániában addig volt férfi 

kézilabda, amíg a válogatottban voltak románok, magyarok és 

szászok. Amióta a magyarok és a szászok eltűntek, már nincs 

eredmény. Tessék utánanézni!”
 (Dobos László: Kétszer állhatott olimpiai dobogón –
Kicsid Gábor állatorvosnak készült, világhírű kézilabdázó lett, 
Krónika, 2021. június 22.)

 Vajon ez a megállapítás csak a kézilabdára igaz, vagy más 

sportokra is?
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FÜGGELÉK 

 

A következő részletek szintén a szatmári svábok „nagy ki-

áramlásának” éveiben Szatmár megye egyetlen magyar nyelvű 

napilapjában megjelent cikkekből valók.  

 

Nincs ok a rehabilitálásra? 

  „Linzenbold Ignác növénytermesztő mérnököt, a nagyká-

rolyi állami mezőgazdasági vállalat 9-es számú farmjának a veze-

tőjét (…) 1989 szeptember 8-án az ámv igazgatója magához hi-

vatta, és közölte vele, a párt és a szekuritáté utasítására 9-én reg-

gel át kell adja a farmot, mivel két fia, József és László külföldre 

távozott. (…) Eddig semmi különös, hiszen a diktatúra idején 

nagyon sok embert ért hasonló méltánytalanság. A furcsa az, 

hogy Linzenbold Ignác úr most, a forradalom után is hiába kilin-

csel korábbi állása visszaszerzéséért. (…) Az elutasító válasz 

indoklása a következő: nincs mit tenni, elvégre nem volt elítélve, 

bebörtönözve, miért rehabilitálnák?  

Kezdődik. Vagy folytatódik?” 

(Boros Ernő: Nincs ok a rehabilitálásra? Szatmári Friss Újság, 

1990. február 27.)  

 

Tanulnak tőlünk a németországiak 

„Amikor ’89 decembere után Románia országhatárai 

megnyíltak, úgy képzeltük, most majd az következik, hogy tanu-

lunk a nyugat-európaiaktól. Azonban úgy tűnik, nemcsak mi, 

Romániában maradottak tanulunk a Németországból hazalátoga-

tóktól jót, hanem az ottaniak az innen kitelepültektől is – rosz-

szat… 

  

Egyik Németországba kitelepült és onnan hazalátogatott ismerő-

söm mesél új hazájabeli első élményeiről. 
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– Odakint hamar sikerült elhelyezkednem, mégpedig egy 

kisebb gyárban. Eleinte csak ketten dolgoztunk ott más országból 

érkezettek, egy török meg én, a gyár többi alkalmazottja kivétel 

nélkül ’bennszülött’ német volt. Nem állítom, hogy bárki is közü-

lünk megölte volna magát a munkával, ki-ki nagyon pontosan, de 

azért nem túl gyorsan tette a dolgát. Ám akkoriban a munkafe-

gyelmet még véletlenül sem sértette meg közülünk senki. Ahogy 

telt az idő, a gyárunkba valamilyen okból – alighanem azért, mert 

olcsóbb munkaerőt jelentettek – egyre több román, török, szerb 

meg más, különböző kelet-európai országokból érkezett embert 

alkalmaztak. Legelőbb mi, Romániából érkezettek pótoltunk ösz-

sze pénzt, és (jó hazai szokás szerint) vittünk be a gyárba sört 

munkaidő alatt. A szerbek azonnal követték a példánkat, és foko-

zatosan eljutottunk odáig, hogy ma már a ’bennszülött’ németek 

is éppúgy isznak munkaidőben, mint mi. A különbség csak annyi, 

hogy ők általában külön pótolják össze a pénzt, és külön is lóg ki 

valaki közülük a piáért… 

Az egyik megyénkbeli kórházi részleg vezető szakorvosa 

mesélte. 

– Közvetlenül a ’89 decemberi események után elkezdett 

özönleni a külföldi segély a kórházunkba. A szállítmányokat kü-

lönböző nyugat-európai országokból, elsősorban Németországból 

érkezett küldöttségek hozták. E küldöttségek egy része később is 

újra meg újra visszatért hozzánk, újabb és újabb szállítmányokkal 

– amelyekre egyébként égető szükségünk volt és van. Sajnos ta-

valy nyáron a bukaresti nagyokosok olyan intézkedéseket hoztak, 

amelyek egyenes következményként a jövőben még a segélyszál-

lítmányokat hozó legkitartóbb külföldiek egy részére sem számít-

hatunk. Ilyen körülmények között még jobban meg kell becsülni 

azt a kevés külföldit, akik a román hatóságok arroganciáját és 

sorozatos kellemetlenkedéseit is hajlandóak vállalni, csak azért, 

hogy egy számukra idegen ország erre rászoruló polgárain önzet-

lenül, néha saját zsebükbe nyúlva segítsenek. Ami engem illet, ha 

idejében értesülök érkezésükről, az ilyen segélyszállítmányokkal 

érkezők elé kimegyek a határra, hogy minden rendelkezésemre 



493 

 

álló eszközzel a segítségükre lehessek a formaságok intézésekor. 

Történt azonban, hogy legutóbb nem tudtam kimenni a határra, 

egy ilyen küldöttség elé. Nagyon izgultam a fejlemények miatt. 

Nehéz szívvel már-már elkönyveltem magamban, hogy annyi 

más lelkes, de hatóságaink által menet közben lehűtött, sőt el-

ijesztett külföldi segélyhozóhoz hasonlóan a szóban forgókat sem 

látom viszont többé. Lelki szemeimmel még azt a jelenetet is 

látni véltem, amikor hosszú ideig tartó hivatalos huzavona, vára-

kozás meg egyéb kellemetlenségek után a hasonló bánásmódot 

meg ügyintézést még lidérces álmaikban sem látott nyugat-

európaiak megannyi sorstársukhoz hasonlóan fáradtan és dühösen 

elhatározzák: feladják, visszafordulnak a román határtól, és a 

gondjaikra bízott segélyszállítmányt más országban hagyják. 

Azonban a szóban forgó esetben nagy és kellemes meglepetés ért: 

a segélyszállítmányt hozó német küldöttség minden belső ’köz-

benjárás’ nélkül szinte optimálisnak mondható körülmények kö-

zött megérkezett a kórházunkba. Amikor a küldöttség vezetőjétől 

megkérdeztem, hogy adódtak-e bonyodalmak a határnál, moso-

lyogva felhúzta a vállát: – Már többször jártam Romániában, így 

tudom, hogy itt, ha hamar el akarunk intézni valamit, ajándékot 

kell adni a hivatalnokoknak. Így hát én már odahaza, elindulá-

sunk előtt elkészítettem több ajándékcsomagot, amelyeket aztán a 

határon odaadtam a megfelelő személyeknek. Milyen bonyodal-

mak adódhattak volna?”  

(Boros Ernő: Két történet… Szatmári Friss Újság, 1995, 

január 26.)     

 

Kompenzálás? 

 „Nézzen körül az én szülőfalumban, Mezőpetriben – biz-

tat az alacsony, középkorú férfi, aki annak idején hivatalos kite-

lepülési papírok birtokában hagyta el Romániát. – Több olyan 

házat, portát is láttam ott, amelyek tulajdonosai jelenleg Német-

országban élnek. És ezek a házak, porták mégis úgy rendbe van-

nak téve, olyan szépek, amilyenek akkor voltak, amikor a tulaj-

donosaik még állandó jelleggel idehaza tartózkodtak. Egyik-
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másik ilyen udvaron idén, tavaly vagy tavalyelőtt még garázst is 

épített az innen ezernél több kilométerre lakó gazda. Ha megkér-

dezi, miért, azt válaszolom, hát egészen biztosan nem jó befekte-

tésnek szánta. Akkor talán azért tartják rendben a házakat, mert 

úgy gondolják, így egy esetleges vásárlótól jobb árat kapnak érte? 

Erről sem lehet szó, hiszen a kint élők általában már rég letettek 

szülői házuk eladásáról. Akkor mégis miért költenek a rendben 

tartásásra? Úgy gondolom, ebben az is szerepet játszik, hogy azt a 

pénzt, amibe a karbantartási munkálatok itt kerülnek, a fél zsebé-

ből ki tudja fizetni. Ott egy ilyen ház megszerzése és hasonló 

állapotban való fenntartása annyiba kerülne, amennyi a legtöbb-

jük anyagi lehetőségeit meghaladja. Nem tudom, érzékeli-e a 

helyzet fonákságát, már-már szkizofrén voltát? Ezek az emberek 

az év tizenkét hónapjából tizenegyet albérletben töltenek Német-

országban, hogy (amolyan kompenzálásképpen?) a fennmaradó 

egy hónapot vagy még kevesebbet idehaza, abban a saját, szemet 

gyönyörködtető családi házukban tölthessék, amely máskor, ami-

kor ők Németországban tartózkodnak, üresen áll…”  

(Boros Ernő: Kompenzálás? Szatmári Friss Újság, 1997. 

július 3.)  

 

Apa és fia „odakint” 

  „Mivelünk, ’auszlanderekkel’ odakint sok furcsaság meg-

esik – mondja az őszülő halántékú, de irigylésre méltóan jó fizi-

kai és szellemi kondícióban lévő férfi. – Egyik ismerősöm, aki 

szintén szatmári sváb faluból települt ki, azelőtt idehaza magya-

rosított. Odakint aztán a barátja, aki megtartotta eredeti német 

nevét, elkezdte piszkálni, csipkedni. ’Na, és most, hogy ide jöttél 

te is Németországba, a két kiló szalonnáért beszerzett nevedet 

visszanémetesíted?!’ Vagy mert anélkül is így akarta, vagy 

csakazértis, hogy ’megmutassa’ a barátjának, Németországban a 

magyar nevét tartotta meg. Ráadásul a fiára – aki kitelepülésük-

kor még pólyás volt, de időközben felcseperedett – ráparancsolt, 

hogy az rendben van, ha az anyjával németül beszélnek, de éppen 

ezért ővele, az apjával viszont meg mindig magyarul beszéljen. 
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Fültanúja voltam aztán, amikor egy alkalommal kettesben sétál-

tunk az utcán, s a közelben játszó fiacskája odaszólt neki, hogy 

’Vater, kom’, mire az apa dühösen ráripakodott! ’Kom, az 

anyád… Hát nem megmondtam neked, hogy énvelem magyarul 

beszélj?”  

(Boros Ernő: Apa és fia „odakint”. Szatmári Friss Újság, 1997. 

július 9.)  

 

Német–francia barátság? 

  „Tíz éve Németországban élő gyermekkori játszópajtá-

sommal politizálunk.  

– Hogy a németek meg a franciák ’rendezték volna közös 

dolgaikat’? Meg hogy francia-német barátság? – pislog rám iro-

nikusan. – Hát evvel kapcsolatban nekem mindössze néhány he-

tes személyes élményem van. A feleségem, én meg egy ugyan-

csak Nagykároly környékéről Németországba települt ismerős 

házaspár, amolyan hétvégi kikapcsolódásképpen átruccantunk 

egy napra Párizsba. (Nehogy nagyzolásnak gondold, de odakint 

az, hogy felszállj egy olyan autóbuszra, amelyik potom pénzért a 

francia fővárosba visz, kb. olyan hétköznapi dolognak számít, 

mint idehaza az, ha teszem azt Szatmárról vagy Nagykárolyból 

elugrasz kocsival a tasnádi termálstrandra.) Szóval megérkeztünk 

Párizsba, ahol első utunk természetesen a legközelebbi bankba 

vezetett, hogy a márkánkat frankra váltsuk. Én meg ismerőseink 

közül az asszonyka mentünk be, s németül mondtuk, hogy mit 

akarunk – ami egyébként anélkül is nyilvánvaló volt, hiszen sű-

rűn mutogattuk közben a magunkkal vitt német bankjegyeket, és 

különben is külföldiek mi egyébért mennének be egy bankba, 

mint valutát beváltani (ha a bankrablást leszámítjuk, természete-

sen)? Ennek ellenére, amint a német szavakat meghallották, hi-

deg, sőt fagyos lett körülöttünk a levegő, a pénztárosnőnek pedig 

mindenre, amit németül mondtunk, egyetlen szó volt a válasza: – 

Non! 

A történet poénja pedig az, hogy amikor a hosszú ideig el-

tartott, hiábavaló próbálkozás után leforrázottan, megalázottan 
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kiszédelegtünk a bank épületéből, és a lépcsőn elmeséltem a tör-

ténteket az asszonynak, ő szó nélkül kivette a kezemből a német 

bankjegyeket, bement az intézmény pénztárához, és magyarul 

szólt ugyanahhoz a pénztárosnőhöz. Erre az, bár nyilván egy 

kukkot se értett magyarul, csak annyit érzékelhetett, hogy nem 

franciául, de nem is németül szóltak hozzá, rámosolygott, és – a 

feleségem egy-két perc múlva már vissza is jött hozzánk, kezében 

a frissen beváltott francia bankjegyekkel…”  

(Boros Ernő: Német–francia barátság? Szatmári Friss Új-

ság, 1997. július 4.)  

 

Magyar újság, szentmisék és bál Stuttgartban 

 „1997. január 25-én Magyar Bál lesz Stuttgartban.” Ez a 

hír eredetileg egy Stuttgartban megjelenő magyar nyelvű havilap 

legutóbbi számában látott nyomdafestéket. A szóban forgó újság, 

amelynek egyik legutóbbi lapszáma hozzánk is eljutott, Barátom 

címmel jelenik meg, Horváth János11 lelkész a felelős szerkesztő-

je, és a Stuttgarti Magyar Katolikus Misszió értesítője. (Boros 

Ernő, Szatmári Friss Újság. 1997. január 17.)  

 

Stuttgart környékén élő Szatmár környékiek 

„Milyen is azoknak az élete, akik Szatmár környékéről 

Stuttgart környékére szakadtak? Az új hazában megtelepedni nem 

könnyű. Mindenki sorsa egy külön regény. A legnehezebb és 

legidegfeszítőbb talán a megfelelő papírok beszerzése, és a hiva-

talokkal való közelharc az ’elismerésért’. Sokaknak nem is sike-

rült. Aztán a lakás és munkahely megszerzése... Lassan azonban 

mindenki megtalálta a helyét és biztonságát. És mára már min-

denki tudja az utat ’hazafelé’ az M3-on vagy az M4-en, vagy ép-

pen a kisbuszok menetrendjét. A hazamenetelt általában úgy idő-

zítik, hogy ha lehet, otthon legyenek karácsonykor, szilveszter-

kor, keresztelőn vagy lakodalmon, temetésen vagy éppen kirbáj-

 
11 Horváth János (Szatmárnémeti, 1949. augusztus 6), 1982-től a Nagykárolyi Szentlé-

lek plébánia lelkésze. 1985-ben Németországba távozott, ahol 1986-tól a Stuttgarti 

Magyar Katolikus Misszió vezetője. 2002-től Ausztriában plébános.   
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kor. Mert mégiscsak úgy szép az élet, ha nemcsak magunkra 

gondolunk. Igen, sokaknak az új otthon éppen azért idegen, mert 

hiányoznak a rokonok, a barátok, sőt nem kevesen vannak, akik-

nek hiányzik a templom... Voltak bizony olyanok is, akik öröm-

könnyeket ejtettek, amikor először hallották, hogy van magyar 

mise, hogy lehet magyarul is gyónni... (...) Stuttgart környékén 

nyolc helységben van havonta egyszer magyar nyelvű szentmise. 

Ez azt jelenti, hogy egy helységben egy hónapban egyszer van 

szentmise. Ilyenkor találkoznak egymással a földiek, s természe-

tesen van miről beszélgetni. Ezért a szentmisék után a templom 

közösségi termében lehetőség van leülni és egy kávé és sütemény 

mellett ápolni az összetartozást, a barátságot. 

A Stuttgarti Magyar Katolikus Misszió kb. 80 kilométeres 

sugarú körzetben végzi a lelkipásztori munkát a magyar nyelvű 

hívek körében. A nagy távolság miatt a hívekkel való kapcsolat-

tartás legfőbb eszköze a telefon és levél. Leveleinkkel (értesí-

tőnkkel) mintegy 1.200 családot tájékoztatunk a magyar nyelvű 

szentmisék helyéről és idejéről, a Misszió vallásos és kulturális 

programjairól, de legkülönfélébb magyar csoportok tevékenysé-

géről is. Telefonunk és üzenetrögzítőnk munkanapokon áll az 

érdeklődők szolgálatára, az időpontok egyeztetésére és sok más 

beszélgetésre, ahol nem feltétlenül szükséges a személyes talál-

kozás. 

Tapasztalatunk az elmúlt évek munkájából, hogy a Misz-

szió segítségét elsősorban a frissen érkezettek veszik igénybe. 

Közvetlenül a háború után magyar menekültek és kitelepített né-

met származású családok és személyek jöttek a magyar misszió-

ba. 1956 után a forradalom menekültjei voltak túlnyomó több-

ségben. Majd a vajdasági vendégmunkások következtek. Jelenleg 

az Erdélyből és különösen Szatmár környékéről elszármazottak 

látogatják a Missziót. Vannak azonban olyanok is, akik a kezde-

tektől mindmáig kitartanak, mások meg lassan feledésbe merülő 

magyar tudásukat akarják feleleveníteni magyar szentmiséinken 

és más összejöveteleinken. 
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A családok és személyek integrálódása a német társada-

lomba magával hozza a német egyházközségekbe való integráló-

dást is. Így pl. a gyermekek – még ha hűséges ministránsok a 

magyar szentmisén, akkor is – szinte kivétel nélkül a német egy-

házközségben járulnak elsőáldozáshoz, bérmálkoznak stb. Ez az 

integrálódás a mienket fenntartó német egyházmegyék kívánsága 

is. Ezzel is magyarázható, hogy Missziónkba elsősorban az újon-

nan érkezettek járnak. (...) 

A Stuttgarti Magyar Katolikus Misszió sokféle kulturális 

tevékenységet szervez. Különféle csoportokat támogat, mint pél-

dául a cserkészet, ének- és tánccsoport, fiatalok és szeniorok ta-

lálkozója. Ezenkívül gazdag állománya van a magyar könyvtár-

nak; nagy támogatottsága van a Misszió által szervezett báloknak; 

majálist tartunk minden évben. Nagy visszhangja van az évente 

szervezett nagy zarándoklatoknak: így jutottunk el Rómába, Lo-

urdes-ba, a Szentföldre és még sok megszentelt helyre, melyekről 

sokat álmodoztunk valamikor. Ha ilyeneket hall vagy olvas az 

ember, azt hihetné, hogy bizony ott kolbászból van fonva a kerí-

tés. Pedig hétköznapjaink taposómalmában mi is gondokkal, hiá-

nyosságokkal, tehetetlenséggel kell, hogy megküzdjünk: nagyon 

szerény anyagi forrás áll rendelkezésünkre, nagy szétszórtságban 

élünk, sok közömbösséggel van dolgunk, néha meg rosszakarattal 

is találkozunk.12(...)”  

(Horváth János: Élet az „idegenben”. Magyar Katolikus Misszió, 

Stuttgart. – Nagykároly és Vidéke, 1997. 4. lapszám) 

 

 

 
12 Nem tudom, hogy Horváth János atya erre vagy más eset(ek)re célzott-e, de több 

kitelepült ismerősömtől is a következőket hallottam. Ernst Hauler úr egy időben olyan 

beadványokkal ostromolta az illetékes németországi egyházi hatóságokat, amelyekben 

a magyar nyelvű szentmisék tartása ellen tiltakozott, ezek beszüntetését követelte. 

Addig-addig erőltette a dolgot, míg végül a következő választ kapta: amennyiben zavar-

ják a magyar nyelvű szentmisék, költözzön olyan településre, ahol a hívek ilyen szent-

misék tartását nem kérik. Németországból hazalátogató ismerőseim szerint így került 

végül a sváb Funar Passauba… (B.E.)   
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Sofőrvizsga 

 „Gy. P. Németország, mezőteremi születésű: Mivel Ro-

mániában aránylag olcsón lehet gépkocsivezetői jogosítványhoz 

jutni, 1989-ben történt kitelepülésem előtt, még idehaza szerettem 

volna megszerezni a hajtásit. Ez amiatt nem sikerült, mert gyen-

gén beszélek románul, magyarul pedig nem lehetett ’elméletizni’. 

Mivel németül sem beszélek jól (és nyugdíjasként bizony már 

nehezen megy a nyelvtanulás), egészen tavalyig halogattam a 

sofőriskolába való beiratkozást. Ott aztán nagy meglepetésben 

volt részem. Azzal a tapasztalattal a tarsolyomban, hogy Románi-

ában, ahol közel 2 millió magyar él, nem tették lehetővé a szá-

momra, hogy magyarul vizsgázhassak, meg sem fordult a fejem-

ben, hogy ugyanez viszont lehetséges Németországban – ahol 

nincs számottevő magyar közösség. Márpedig lehetséges volt, 

magyarul, tolmács közreműködésével vizsgáztam le! Nagyon 

remélem, hogy legalább azóta ott is változott e téren a helyzet, 

Romániában is vizsgázhatnék magyarul…”  

(A telefonnál: az olvasó. Szatmári Friss Újság, 1998. ápri-

lis 23.) 

 

„Épeszű szülő nem fosztja meg a gyermekét a többlettől, 

amit egy általa ismert nyelv, kultúra továbbadásával nyújthat 

neki!” 

 „Czinzel Erzsébet (…) Szatmárnémetiben, férje Nagy-

majtényban született, de már évtizedekkel ezelőtt Németországba 

települtek. Rendszeres olvasója a Szatmári Friss Újságnak, a ha-

zai olvasókhoz képest annyi eltéréssel, hogy nem megjelenése 

napján, számonként kapja kézbe lapunkat, hanem több hetes ké-

séssel, sok számot egyszerre, aszerint, amilyen gyakorisággal 

Szatmáron élő rokonai Németországba postáznak egy-egy, félre-

tett példányokból összeállított ’stószt’. (…) Olvasónk saját magá-

ról a következőket mondta el: nyugdíjba vonulása előtt ő maga 

tanított, két gyermekük pedig tanult a kastli magyar líceumban. 

(Németországban tudniillik ilyen is van.) A férjével ketten úgy 

látták helyesnek, hogy ’odakint’ a német nyelv és kultúra mellett 
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gyermekeiket a magyar nyelvvel és a magyar kultúrával is beha-

tóan megismertessék. Nem csupán azért, mivel ő maga leányko-

rában az Ács névre hallgatott, magyarnak született, ami által 

gyermekeikben magyar vér is csörgedez, és valamely nemzethez 

való tartozásáról valakinek a körülmények hatására akkor sem 

illik megfeledkezni, ha vér szerint az csak részleges. Hanem azért 

is, mert butaság lett volna a részükről, ha gyermekeiket a szó szo-

ros értelmében szegényebbekké teszik azzal, hogy nem tanítják 

meg őket egy olyan nyelvre, amit mindkét szülőjük anyanyelvi 

szinten beszél, ha – bár ezt szinte játszva megtehetik, mégis – 

elmulasztják gazdagabbá tenni őket egy kultúrával. Miközben 

mások nyelvtanárokat fogadnak, kemény pénzeket áldoznak 

azért, hogy a gyermekeik több nyelvet sajátítsanak el... A köz-

mondás is azt tartja: ahány nyelvet, ahány kultúrát ismersz, annyi 

ember vagy. Épeszű szülő nem fosztja meg a saját gyermekét 

attól a többlettől, amit egy általa ismert nyelv, kultúra továbbadá-

sa révén nyújthat neki! Elvégre attól, ha a németen kívül a ma-

gyar kultúra vonzáskörébe is bekerülnek, semmivel sem lesznek 

kevésbé jó német állampolgárok. Gondoljunk csak vissza: utólag 

sokat pocskondiázták ugyan, de az igazság akkor is az, hogy az 

Osztrák–Magyar Monarchia annak idején sokkal jobban ’műkö-

dött’, mint később az utódállamai közül sok úgynevezett ’nemze-

ti’ állam a térségben. Márpedig a monarchia egyik fő jellegzetes-

sége éppen a soknyelvűség, a sok kultúrájúság volt, vagyis az, 

hogy több nemzet fiai KÖLCSÖNÖSEN elsajátították, sőt a sa-

játjuknak is érezték egymás nyelvét. Gondoljunk csak Habsburg 

Ottóra, aki máig egyformán vallja magát osztráknak (németnek) 

és magyarnak. Vajon róla, az Európa tanácsi képviselőről ki állít-

ja, hogy kevésbé osztrák, csak mert a szíve a magyarokért is do-

bog? Hát azt, hogy kevésbé magyar attól, ha az osztrákokhoz is 

húz?”  

(A telefonnál: az olvasó. Szatmári Friss Újság, 1999. július 21.) 
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Amit már a németek sem tűrhettek 

 „A tömegtájékoztatási eszközök hírül adták: a bálványosi 

nyári szabadegyetemen egyebek között Wolfgang Wittstock par-

lamenti képviselő, a Német Demokrata Fórum országos elnöke is 

felszólalt. (…) Hevesen kikelt a 2000/1. számú törvény nemrégi-

ben kormányrendelettel történt módosítása ellen, mivel ez az 

1945-ben földtulajdonaiktól megfosztott németeket most a kár-

pótlás lehetőségétől is megfosztja. Wittstock a Năstase-kabinet 

eme lépését újabb államosításnak nevezte, és úgy ítélte meg, 

hogy a döntéssel a román kormány felrúgta azt az államközi 

egyezményt is, amely 1992-ben született Románia és Németor-

szág között.  

Wittstock és Klaus Iohannis szebeni polgármester ezt 

megelőzően is kifogásolták már a Năstase-kabinet jogszabály 

módosításait. Ráadásul úgy tűnik, Németországban is készül va-

lami az ügy kapcsán. Német kezdeményezésre Berlinben nemso-

kára rendkívüli tanácskozásra ül össze a német–román kisebbségi 

vegyes bizottság, amely alkalommal Wolfgang Wittstock előter-

jeszti a romániai németek sérelmeit… 

A dolog különösen azért érdemel figyelmet, mert nem 

mondhatni, hogy az NDF vezetői a ’89-es fordulat óta elkényez-

tettek volna bennünket hasonló kiállásokkal. (Még a többi ki-

sebbség, köztük az RMDSZ követelései mellett sem mindig sora-

koztak fel.) Pedig Európa leggazdagabb és politikailag legbefo-

lyásosabb NATO- és EU-tagországával, Németországgal a hátuk 

mögött bármely más kisebbségnél eredményesebbek lehettek 

volna. Annak, ha németjeink eddig hallgattak, nyilván az volt az 

oka, hogy így jobban megérte nekik. És annak, ha most megszó-

laltak, nyilván az az oka, hogy ebben az esetben már nem lenne 

kifizetődő hozzáállás számukra a hallgatás. (…)  

A ’89-es fordulat óta a még ki nem települt kevés románi-

ai német érdekvédelmi szervezete, az NDF igen docilisan visel-

kedett a román hatalommal szemben. Egészen mostanáig. Nem 

nehéz megérteni, hogy a Lupu-féle törvény sürgősségi kormány-

rendelettel foganatosított módosításainak a hatására most miért 
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emelték fel a hangjukat. Még akkor sem, ha a tét immár nem az 

eredetileg német tulajdonosoktól elrabolt másfél millió hektár 

termőföld, hanem a valamikori német földvagyon egy apró töre-

dékének a visszaszerzése…  

(Boros Ernő: Amit már a németek sem tűrhettek. Szatmári Friss 

Újság, 2001. július 26.) 

 

Exvatrás szája is szólhat igazat 

„Valeriu Tabără mezőgazdasági miniszter a Medifax hír-

ügynökségnek a következőket nyilatkozta: nem normális, hogy 

éhezzenek egy akkora mezőgazdasági potenciállal rendelkező 

országban, mint Románia, de falvakon reggeltől estig tele vannak 

a kocsmák, és nem találsz senkit, aki felásná a kerted 100 lejért. 

Tabără kijelentette, osztja Traian Băsescu államelnök álláspontját 

arra vonatkozóan, hogy Romániában keveset dolgoznak. A mi-

niszter hozzátette: «Sajnos azt kell mondanom, Romániában dol-

goznak a legkevesebbet.»  

Ezeket 2011-ben mondta Románia mezőgazdasági minisz-

tere. Aki évekkel korábban a magyarok szidására szakosodott 

Vatra Românească nevű, önmagát kulturálisnak mondó egyesület 

oszlopos tagjaként működött. Ha annak idején valaki azt jövendö-

li nekem, hogy egyszer még valamiben igazat adok Tabără úrnak, 

alighanem kinevettem volna az illetőt. Most mégis akadt valami, 

amiben egyetértek az exvatrással. 

Más körülmények között, de alulírott már évtizedekkel ezelőtt 

megfigyeltem Romániában olyan jelenségeket, amelyekből ha-

sonló következtetéseket vontam le. Kezdő újságíró koromban (az 

1980-as években) Nagykároly környéki sváb és román kolonista 

– azaz Trianon után, az 1920-as évek közepén a vidék elrománo-

sítása céljából idetelepített – falvakba egyaránt jártam terepre. 

Már a legelején feltűnt, hogy ’dologidőben’ (t.i.: olyankor, ami-

kor a határban és a háztájiban egyaránt akad teendő bőven) a sváb 

falvak utcái szinte teljesen kihaltak, a kolonista falvakban viszont 

ilyenkor is nagy számban látni ráérős embereket. Megesett, hogy 

ugyanaznap délelőtt Csanáloson és Ianculeşti-en is megfordul-
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tam. Csanálos lakatlannak tűnt. Idős, nehezen mozgó néni világo-

sított fel: ilyenkor minden épkézláb, munkaképes helybeli a me-

zőn dolgozik. Alig egy-két órával később Ianculeşti-en a követ-

kező látvány fogadott: a fák árnyékában itt is, ott is életerős férfi-

ak beszélgettek-iszogattak, kártyáztak, vagy egyszerűen csak he-

verésztek a fűben. Mivel ez a két egymástól nagymértékben elté-

rő utcakép erősen rögződött a memóriámban, ettől kezdve a te-

repútjaim alkalmával külön is odafigyeltem arra, hogy ’dologidő-

ben’ milyen látvány fogad Ianculeşti-en, Lucăceni-ben és a többi, 

románok lakta kolonista faluban, illetve milyen utcakép tárul a 

szemem elé Csanáloson, Mezőfényen és a többi svábok lakta fa-

luban. Nem szaporítom a szót, a végkövetkeztetésem az lett, hogy 

míg a sváb falvakban szinte mindenki talál magának hasznos el-

foglaltságot, a kolonista falvakban mindig szép számmal látni 

olyanokat, akiknek ’legfőbb dologidőben’ sem akad tennivalójuk. 

Gyakorló riporterként a későbbiekben másoktól is sok mindent 

hallottam arról, ahogyan a sváb-, illetve a román kolonista falvak 

lakói a munkához hozzáállnak.  

A következőket Fuhrmann József, a kálmándi kollektíva 

főmérnöke mesélte az 1980-as évek közepén. Amikor elérkezik a 

kapálás ideje, esténként minden erre kiszemelt helybeli asszony-

nak és lánynak megüzeni, hogy másnap reggel ’találkozó a kerté-

szetben’. Ha ilyenkor valamelyik fiatal lány nem kap szóbeli 

’meghívót’, szinte biztosan nemsokára megjelenik az illető felhá-

borodott édesanyja.  

’– Az én lányomnak nincs semmi baja, nem púpos, nem 

nyomorék, tud úgy dolgozni, mint bárki más, akkor őt mégis mi-

ért nem hívták holnapra a kertészetbe?!’  

És az önérzetes anyuka érvel, veszekszik, nem tágít addig, 

amíg el nem éri, hogy másnap az ő lánya is mehessen kapálni… 

Szintén az 1980-as évek közepén Ianculeşti-en Jakab Zol-

tán növénytermesztő mérnök, a nagykárolyi kollektíva ottani 

farmvezetője a következőképpen számolt be arról, ami olyankor 

szokott lejátszódni, ha a helybeli asszonyokat, lányokat a kerté-

szeti farmon való kapálásra invitálja.  
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– Először is, nem elég csak annyit üzenni a küldönccel, 

hogy másnap találkozunk a kertészetben. Ha azt akarom, hogy 

legalább néhányan eleget tegyenek a hívásnak, az üzenetbe köte-

lező módon azt is bele kell foglalni, hogy a munka befejeztével 

ki-ki hazaviheti egy részét annak, amit megkapált. (Azaz magya-

rán: aki hajlandó kapálni, az utána büntetlenül lophat a közösből.) 

Ianculeşti-en így érhető csak el az, hogy másnap több helybeli 

asszony és lány valóban megjelenjen a kertészetben. Amikor pe-

dig (nem a megüzent időpontban, hanem jóval később) néhányan 

összeverődnek a helyszínen, az esetek nagy részében arról be-

szélnek, hogy őket 1925-ben nem dolgozni telepítették ám Nagy-

károly környékére, hanem az országhatárt védeni. Annak elkép-

zelését, milyen hasznos tevékenységet fejthetnek ki azok, akik 

így, ilyen mentalitással álnak hozzá a munkához, a fantáziádra 

bízom… – fejezte be beszámolóját Jakab mérnök.  

Két megjegyzés. 

(1.) Hogy a fentiek, valamint sok más hasonló, általam 

szintén látott, hallott, de le nem írt példa miért 1989 decembere 

előtti? Nos, azért, mert újságíróként csak a rendszerváltásig kel-

lett üzemekbe, kollektív gazdaságokba járnom, úgynevezett ’ter-

melési riportokat’ készíteni. A rendszerváltás az újságírást abban 

a tekintetben is megváltoztatta, hogy már nem szokás gyárakban, 

mezőgazdasági társulásokban dolgozó ’melósok’ közé járni, két-

kezi munkásokra koncentrálni, ilyenekről írni. Így aztán újságíró-

ként csak 1989-ig volt igazán rálátásom arra, hogy kik, hol, ho-

gyan (mennyi ideig, milyen lelkiismeretesen, mennyire eredmé-

nyesen stb.) dolgoznak. Persze a probléma úgy is feltehető, hogy 

a kommunizmus idejéből vettek nem jó példák, hiszen egy fejete-

tejére állított világból valók. Azonban ennek az állításnak csak az 

a része igaz, hogy az 1989-es rendszerváltás előtt fonák helyzet-

ben éltünk. Hiszen a sváb falvak lakói is ugyanabban a világban 

éltek, mégsem csak úgy tettek, mintha dolgoznának, hanem tény-

leg dolgoztak akkoriban is…      

(2.) Annak köszönhetően, amit kezdő újságíróként az 

1980-as években a Nagykároly környéki sváb, illetve román ko-
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lonista falvakban láttam, tapasztaltam, alulírott már kb. negyed-

évszázaddal ezelőtt megértettem valamit. Nevezetesen azt, hogy 

legalább részben miért gazdag Németország két világháború el-

vesztése és minden ezzel együtt járó hátrány, nehézség ellenére 

is, és miért szegény (az amúgy természeti kincsekben, adottsá-

gokban bővelkedő) Románia annak dacára is, hogy (itt most ne 

firtassuk milyen előzmények után) mindkét háborút a győztesek 

oldalán fejezte be. Hát azért, mert Romániában sokan úgy állnak 

hozzá a munkához, ahogy a ianculeşti-iek, Németországban meg 

a többség úgy, ahogy a kálmándiak.”  

(Boros Ernő: Exvatrás szája is szólhat igazat. Nagykároly és Vi-

déke, 2011. május 5.) 

 

 

Hétvégi magyar iskolák Németországban 

 

Honlapja szerint a Baden-Württembergi Konzuli Magyar Iskola 

és Óvoda a 2015/16-os tanévtől működik.  

„Az intézmény célja, hogy a gyerekek az iskolából kike-

rülve helyesen tudjanak magyarul írni és olvasni, az általános 

műveltséget magyar nyelven is elsajátítsák, megszeressék a ma-

gyar hagyományokat, kultúrát, és megőrizzék magyar identitásu-

kat. A tanulóknak lehetőségük van vizsgázni, és az év végi záró-

jegyet a német állami iskolák a saját bizonyítványukban feltünte-

tik. A vizsgán egy ún. minimum jegyzékben rögzített követel-

ménynek kell megfelelniük.” 

Fontos tudnivaló: úgynevezett hétvégi magyar iskoláról 

van szó, az ide beiratkozott gyerekek, hétfőtől péntekig német 

iskolába járnak, szombatonként 3 órán át tanulnak magyarul. 

Ilyen tanintézmény Baden-Württemberg tartományban a 2020–

2021-es tanévben a következő 9 városban indult: Stuttgart, Lud-
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wigsburg, Wellendingen, Tübingen, Baden-Baden, Renningen, 

Heidenheim, Radolfzell am Bodensee és Ulm. 

A stuttgarti tagintézmény 2015-ben nyitotta meg kapuit. 

2020-ig összesen 344 bizonyítványt adott ki. Tanévenként 20 

alkalommal tartanak tanórákat, mégpedig szombat délelőttönként 

10 és 12.45 óra között.  

A 2020–2021-es tanévben 4 csoportot indítottak. A gyere-

kek 3 éves kortól óvodás csoportba kerülnek, 8 éves kortól alsó-

sok, 12–13 éves kortól felsősök lesznek. A legkisebbekkel óvo-

dapedagógusok foglalkoznak, az iskoláskorúakat magyar nyelv-

tanárok oktatják. Az egyes tanulók osztályokba sorolása a nyelv-

tudásuktól is függ. A tanulók számára egyebek között olyan, az 

oktatást segítő, azzal összefonódó tematikájú szakkörökön való 

részvételre is lehetőséget kínálnak, mint például a színjátszó kör 

vagy a magyar néptánc, népi játékok és népi kultúra szakkör.  

A korábban felsorolt többi nyolc Baden-Württemberg tar-

tománybeli tagintézmény nagyjából a stuttgartihoz hasonlóan 

működik.  

Dr. Tempfli Imre 1954-ben született Kaplonyban. 1994 

óta Németországban él, 2007-től 2020-ig a Stuttgarti Magyar 

Katolikus Egyházközség plébánosa volt. A világháló segítségével 

arra kértem, válaszoljon a következő kérdésekre.  

1. Stuttgart környékén jelentős számban élnek kitelepült 

szatmári svábok, köztük magyar ajkúak. Ezek legalább egy része 

járatja-e hétvégi magyar iskolába (már ott született) gyerekét?  

2. Egyáltalán a kitelepült magyar ajkú svábok között 

akadnak, akik magyarnak, vagy kettős identitásúnak (továbbra is 

sváb-magyarnak, magyar-svábnak) tartják magukat?  

Íme Tempfli atya (számomra legalábbis) szívmelengető 

sorai.  

 „Magam is elgondolkoztam már ezeken a nagyon érdekes 

kérdéseken, hiszen ennek a népnek a fia, szatmári sváb vagyok én 

is. Sőt, már többször beszéltem erről – az anyaországiaknak. Mert 

míg ők hamarabb beleolvadnak itt, Nyugaton a helyi társadalom-



507 

 

ba, a szatmári sváb ritka esetben teszi. Marad kultúrájában ’szat-

mári’, azaz befogadó, toleráns, többnyelvű. 

Édesanyjától tanult nyelvét (anyanyelvét) megtartja. Elsa-

játítja a németet, talán könnyebben is, mint más, akinek semmi 

affinitása nem volt a némethez, talán ’a vér nem válik vízzé’-

alapon, de a magyar nyelvet nem szégyelli, nem hagyja. Amiben 

valószínűleg szerepet játszik az is, hogy ez a nyelv köti őt össze 

az otthoniakkal. Számára az otthoniakkal való kapcsolat a min-

dent jelenti, a nyelv pedig híd szerepet tölt be a fenntartásában. 

3. Sőt, a magyar nyelvet gyermekeinek is továbbadja. Sok 

anyaországi már gyermekében elveszíti az anyanyelvét. A szat-

mári sváb nem. Otthonában ez a nyelv az uralkodó. Egyrészt, 

mert ezt tudja legjobban, másrészt pedig, mert nem szeretne gyö-

kértelenné válni, nem akarja azt, hogy gyermekei ne tudjanak 

beszélni a nagyszülőkkel. Őt (és gyermekeit) segíti ebben az, 

hogy gyakran utazik haza. 

Hétvégi Magyar Iskolába azonban – ritka kivételtől elte-

kintve – nem járatja gyermekét. Nem érzi szükségét. Ő maga adja 

tovább gyermekeinek mindazt az ismeretet, amelyet az iskola – 

minden valószínűség szerint magasabb színvonalon – megadhat. 

Ugyanakkor, mivel csak a hétvégéje szabad, és erősen családcent-

rikus, gyermekeit – még nagyobb korukban is – maga mellett 

akarja tudni. Együtt van, él, szórakozik, tanul stb. velük. (…) 

Persze, ez csak egy szelete – ha úgy tetszik: stuttgarti szelete – az 

igazságnak.” 

  

* 
Magyar nyelvű délutáni vagy hétvégi iskolai hálózat Bajoror-

szágban is működik, mégpedig a Müncheni Magyar Intézet kere-

tében. Honlapja szerint utóbbi „magyar nyelvoktatást, kétnyelvű 

egyetemi oktatást és diaszpóra-kutatást, könyvtár- és hagyatéktár-

fejlesztést, valamint kulturális rendezvényszervezést egyaránt 

végez.” Székhelye 2009-ben történt átköltöztetése óta a bajoror-

szági Regensburgban, a város egyetemén található. A Bajoror-

szági Magyar Iskolában oktatott magyar mint származási nyelv 
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bármelyik bajor állami és magániskolai típusban felvehető, és 

bekerülhet szakkörként a megjegyzés rovatba az iskolai bizonyít-

ványokban. A BMI-hez tartozó iskolák a következő településeken 

tartanak magánoktatási tevékenységnek minősülő foglalkozáso-

kat: München, Regensburg, Nürnberg, Weiden, Burghausen. 

(Megszűnt: München-Fürstenried, Mühldorf, Altötting, Ingols-

tadt, Freising.) 

A 2020–2021-es tanévben a BMI keretében több iskolai 

csoportban harminckét tanár összesen háromszázötven diáknak 

tartott hétvégi foglalkozásokat. 

A világháló segítségével a regensburgi iskola egyik peda-

gógusát, a Nagykároly melletti Börvelyben született Maxim Kata-

lint is megkértem a Tempfli atyának feltett kérdések megválaszo-

lására. Íme az eredmény: „Sajnos nincs feljegyzésünk arról, hogy 

itt, Regensburgban milyen számban élnek kitelepült szatmári 

svábok. Van néhány ismerősöm, akik Kaplonyból vagy Kálmánd-

ról érkeztek, de azt nem tudom, hogy ők milyen nemzetiségű-

nek vallják magukat. A két fent nevezett faluból származók közül 

senki nem járatja gyermekét a hétvégi magyar iskolába.”  

 

Rácsodálkozás 

 

Egy 2019 szeptemberében Nagykárolyban megtartott rendez-

vénynek németországi résztvevője is akadt. Dr. Rudi Holzberger 

elmondta: édesapja Mezőteremről települt ki, ő már Németor-

szágban született, ahol elsősorban gasztronómiával foglalkozó 

regionális lapot szerkeszt. Több sajtós társával együtt gyökereit 

kutatni, az itteni svábság életébe, helyi múltjába bepillantást 

nyerni, ételeivel ismerkedni érkezett – azzal a céllal, hogy a látot-

takról, tapasztaltakról dokumentumfilm, dokumentumriport ké-

szüljön. Riportútja során főként arra csodálkozott rá, hogy a még 

Romániában maradt svábok többsége egy harmadik ország nyel-



509 

 

vén, magyarul beszél, de közben a sváb tudatát nem veszítette el. 

Ráadásul vannak, akik itthonról haza mentek Németországba, 

ahonnan aztán ismét visszajöttek, idehaza érezni magukat…  
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