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Román
Trianon-komplexus

Bár talán joggal vádolják sokan azzal a világtörténelem 
egyik legigazságtalanabb és legkárosabb diktátumát el-
szenvedő magyarokat, hogy Trianon-komplexusban szen-
vednek, a jelek szerint a diktátum nyertesének számító 
románok körében legalább olyan mértékű Trianon-komp-
lexus tapasztalható, mint a magyarokéban. A békediktá-
tum aláírásának közelgő századik évfordulója alkalmából 
a román sajtóban egyre-másra jelennek meg a centenári-
ummal, illetve az ebből az alkalomból 2020-at a nemzeti 
összetartozás évének nyilvánító Magyarországgal kapcso-
latos publicisztikák, illetve elemzésnek nevezett propa-
gandaírások, amelyekben a szerzők magyar revizionizmust 
vizionálnak, és sürgős ellenlépésekre ösztökélik a román 
kormányt. De nem csupán a publicisták és az „elemzők” 
égnek Trianon-lázban: parlamenti meghallgatásán a kül-
ügyminiszter-jelölt Bogdan Aurescu is a Trianon-centenári-
um kapcsán aggódott egy sort, mondván, reméli, az nem 
eredményez diplomáciai konfrontációt. És ebbe a sorba 
illeszkedik Titus Corlățean volt külügyminiszter törvényter-
vezete is, amelyben román nemzeti ünneppé nyilvánítaná 
a Magyarországtól nagy tömbben magyarok által lakott te-
rületeket is elszakító diktátum aláírásának évfordulóját.

A román médiában megjelent „elemzések” egyik leg-
bővebb forrása a Román Akadémia Információs Hadvise-
lést Elemző és Stratégiai Kommunikációs Laboratóriuma 
(LARICS), amely a magyarellenes információs hadviselés 
egyik legfőbb propagandaintézménye. A Trianon-évfor-
duló közeledtével megszaporodtak az általa kiadott, Ma-
gyarország és a magyarok lejáratását célzó elemzések. 
De emlékezhetünk: ez volt az az intézmény, amely elő-
ször ment neki a Magyar Tudományos Akadémia Lendület 
programja keretében meghirdetett Trianon 100 projekt-
nek is, románellenes összeesküvést vizionálva mögötte 
– holott valójában egy hiánypótló kezdeményezésről van 
szó, amelynek célja a száz évvel ezelőtti események, azok 
közvetlen kiváltó okainak kutatása, az eddig ismeretlen 
információk felderítése.

A programon azóta is előszeretettel köszörülik a tollukat 
a román nemzetféltők – a centenárium közeledtével egyre 
gyakrabban. Holott magyar és román érdek is lenne, hogy 
végre mindent megtudjunk a kommunizmus idején hosszú 
évtizedekig szőnyeg alá söpört eseményekről, amelyeket a 
kibeszéletlenség miatt a magyarok többsége a mai napig 
úgy él meg traumaként, hogy lózungokon és fél- vagy áltu-
dományos elméleteken kívül nem sokat tud róla. A téma 
kutatása éppen hogy hozzájárulhat ahhoz, hogy megkí-
séreljünk valóban túllépni a Trianon-traumán és -komple-
xuson. Ami nem azt jelenti, hogy elfelejtjük, hanem éppen 
azt, hogy szembenézünk az akkori történésekkel, az akkori 
magyar politikai osztály felelősségét sem eltagadva. És a 
valós ismeretek birtokában próbálunk meg a szomszé-
dokkal olyan megoldásokat keresni az együttműködésre, 
amelyek egyik félben sem keltik azt az érzést, hogy a másik 
győzött, ő pedig vesztett. Ilyen irányú lépésként értékelhe-
tő a magyar kormány politikája is, amely a román vádakkal 
szemben szintén nem revizionista szólamokat hangoztat, 
hanem a határok fölötti nemzetegyesítést: az EU-s és más 
nemzetközi szerződésekkel, ajánlásokkal összhangban 
azt támogatja, hogy a mai Románia területén élő őshonos 
magyar közösség megőrizze nemzeti, kulturális identitá-
sát, hogy anyanyelvén tudjon tanulni, illetve a gazdasági 
támogatások révén egzisztenciálisan is egyenesbe jöjjön. 
Mindez a román gazdaság számára is hasznos. Vagyis nem 
a magyar, hanem a román politikum jelentős része viselke-
dik úgy, mintha nem tudna megszabadulni a régi refl exek-
től, és Trianon kapcsán képtelen egyébre az olcsó, primitív 
provokációnál. Bukarest továbbra is ragaszkodik a dogmá-
vá szilárdult mítoszokhoz, mivel attól tart, hogy a száz évvel 
ezelőtti események román narratívájától eltérő magyaráza-
tok megkérdőjelezhetik az Erdély fölötti román szuvereni-
tást. Ezért nem képes elviselni, hogy az akkori történések 
nem mindenki számára jelentenek felhőtlen örömforrást, 
hanem több narratíva is létezik. Hogy a békeszerződés sú-
lyos igazságtalanságokat tartalmaz, amelyek azóta is mér-
gezik a térségben élő nemzetek közötti viszonyt.

A témához való ilyen, szinte már irracionális viszonyulás, 
a román Trianon-komplexus miatt nem elképzelhetetlen, 
hogyha nem sikerül elejét venni, hogy eljusson a voksolá-
sig, a román parlamentben a többség hajlandó lenne meg-
szavazni a magyar–román viszonyt tovább mérgesítő, a 
magyarok provokálását és megalázását célzó Corlățean-fé-
le törvényt. Vagy bármilyen hasonló őrültséget.
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Nem elegendő a 30 év ahhoz, 
hogy a történészek értékítéle-
tet mondhassanak az 1989-es 
forradalomról – hangzott el a 
témában szervezett kolozsvári 
beszélgetésen. Azt, hogy a tit-
kosszolgálatoknak mekkora sze-
repe volt az eseményekben, máig 
nem tudni, de az utca emberének 
hangja őszinte és hiteles volt.
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L egalább 50 évnek kell eltelnie ah-
hoz, hogy a történészek tiszta ké-
pet lássanak bizonyos társadalmi 

folyamatokról. Bár soknak tűnik, az 
1989-es romániai forradalom óta eltelt 
30 esztendő nem elegendő ehhez – 
hangzott el mintegy következtetésként 
a Magyarország kolozsvári főkonzulá-
tusa és a Sapientia EMTE kolozsvári 
kara által szervezett Harminc éve sza-
badon elnevezésű rendezvényen. 

Tonk Márton dékán személyes tör-
ténettel kezdte az emlékezést, feli-
dézve, hogy 1989 decemberében 11. 
osztályosként legyávázta a szüleit, 
amiért nem akarták kiengedni az ut-
cára. „Ami a mai fi ataloknak evidens, 
az számunkra hatványozottan érté-
kes” – utalt a kommunizmusbeli ta-
pasztalatokra. Mile Lajos főkonzul az 
egyik előadás témájához kapcsolódva 
a magyarországi rockzenekarok tiltott 
vagy éppen megtűrt státusára hívta 
fel a fi gyelmet.

Személyes történetek
A rendszerváltó hangulatba a jelenlé-
vők is betekinthettek, az Erdélyi Au-
diovizuális Archívum jóvoltából Haj-
du György videófelvételeit nézhették 
meg, melyek 1989 karácsonyán készül-
tek Kolozsváron, az első segélyszállít-
mányok érkezésekor. A temesvári ese-
mények is megelevenedtek, a József 
Attilától kölcsönzött „Dünnyögj egy 
új mesét, fasiszta kommunizmusét” 
című kerekasztal-beszélgetésen Gaz-
da Árpád újságíró, az MTI tudósítója 
mesélt a forradalom első napjairól, a 
Bakk Miklós politológus által mode-
rált beszélgetésen a szakmai hátteret 
Ötvös István és Murádin János Kristóf 
történészek biztosították. Utóbbi feli-
dézte, 9 éves volt, amikor újságíróként 
dolgozó művészettörténész édesapja 
pár nappal az események után kivitte 
az utcára. „Soha nem felejtem el, hogy 
milyen hangulat volt akkor a városban” 
– jelentette ki. „Számomra katartikus 
élmény volt” – emlékezett a temesvári 
forradalom napjaira, a jelenlegi román 
himnuszt éneklő tömegre Gazda Ár-
pád is. Mint fogalmazott, „jókor volt jó 
helyen”, hiszen 1989. december 15–16-
án mindössze 23 évesen, utolsó éves 
fi zikushallgatóként Tőkés Lászlóval 
és családjával, illetve sógorával volt a 
temesvári református parókián, ahol a 
forradalom szikrája kigyúlt. Felidézte, 
ahogy a földszinti lelkészlakból a bel-
ső udvaron keresztül, létrán menekül-
tek be az emeleti templomba, amikor 
rájuk törtek. „A Szekuritáté félelmetes 
is volt, de nevetséges is” – emlékezett 
a Krónika egykori vezető szerkesztője, 
felidézve, hogy a Tőkés család cso-
magjairól, melyben a sokat keresett 
kéziratok és hangfelvételek voltak, a 

titkosszolgálat emberei végig azt hit-
ték, hogy a Kiss Pálé, így a börtönőrök 
a forradalmi események után szó nél-
kül visszaszolgáltatták.

A tömeg őszintén hitt
a változásban
A börtönben, ahol 72-en voltak egy 
cellában, a magyaroknak elő kellett 
lépni, majd a reformátusoknak ismét, 
így egyértelmű volt: őket pécézték ki 
arra, hogy elvigyék a balhét. „Eszünk-
be nem jutott volna, hogy pont tőlünk 
fog kiindulni a változás” – mondta az 
újságíró, hozzátéve, hogy a börtönben 
18–20 év fogságot jósoltak nekik, és 
semmi reményük nem volt, hogy ez 
pozitívan is elsülhet. „Nem kétlem, 
hogy a titkosszolgálatok ott voltak, de 
hogy mi nem voltunk ebbe beavatva, 
az biztos” – mondta Gazda Árpád, aki 
szerint a tömeg valóban akarta a válto-
zást. „Azok az emberek, akik kimentek 
tüntetni, őszintén hittek benne” – is-
merte el Ötvös István történész, a bu-
dapesti Pázmány Péter Katolikus Egye-

tem oktatója, a Nemzeti Emlékezet 
Bizottság tagja is, de arra is felhívta a 
fi gyelmet, hogy a nagyhatalmak már a 
80-as évek elejétől előkészítették a kö-
zép-kelet-európai változást. Erre utal, 
hogy 1983-ban Margaret Thatcher brit 
kormányfő megkérdezte Kádár Jánost, 
hogy Magyarország mit tenne, ha a Ke-
let- és Nyugat-Németország egyesülne.

Gazda Árpád rámutatott, 30 év 
után sem tudni, hogy a nagyhatal-
mak valóban megegyeztek-e a szocia-
lista blokk felbomlásában, és tényleg 
a titkosszolgálatok irányították-e az 
eseményeket. „Ahhoz, hogy kiderül-
jön, hogyan is történt ez a két pár-
huzamos történet, el kell teljen még 
20 év. Legyünk türelmesek!” – intett 
Bakk Miklós arra utalva, hogy a nagy 
társadalmi események minimum 50 
év távlatából értelmezhetők.

„Ez az egyik vitatémája a rendszer-
váltásnak, hogy kinek volt szerepe 
benne, és mekkora szerepe volt” – 
ismerte el a közönség soraiban ülő 
Benkő Levente történész, újságíró is. 
Többen Tőkés László szerepét is meg-
kérdőjelezik, Gazda Árpád szerint te-
mesvári román történészek is kétségbe 
vonják, holott ő a saját szemével látta 

ezt. „Az egyik koronatanúja vagyok 
annak, ami december 15–16-án tör-
tént” – jelentette ki.

Vegzált rockzenekarok 
Az eseményen a vegzált rockzeneka-
rokról is szó esett, a témát Fodor János 
történész, egyetemi tanár fejtette ki 
bővebben, aki zenei hangfelvételek-
kel színesítette előadását a közönség 
felét adó fi atalok örömére. Előbb hob-
biként, majd szakmailag is elkezdett 
foglalkozni ezzel, hiszen a rockzene a 
rendszerváltásban is szerepet játszott. 
Rendszer elleni lázadásként értel-
mezték, így a hatalom folyamatosan 
fi gyelte, cenzúrázta, vegzálta a zene-
karokat, erkölcstelennek, csövesnek 
bélyegezve őket, így lett Nagy Feróból 
„a nemzet csótánya”. A zenekarok tu-
datosan rájátszottak erre, a hatalom 
kritikája a rajongóknál dicséretnek 
minősült. A fellépéseket lehetővé tevő 
szervek három kategóriába sorolták 
őket: tiltott, megtűrt és támogatott, és 
ezek között vékony volt a határ.

A cenzúra sokféle módon nyilvánult 
meg, a lemezborítók betiltásától a szö-
vegek átíratásáig. Szörényi Levente 
Utazás című lemezének borítóját pél-
dául azért nem engedélyezték, mert a 
hatalom a kábítószer népszerűsítését 
látta bele. És bár a 80-as évek végére 
lazultak a keretek, az EDDA 1988-as 
Még kér a nép című lemezének meg 
kellett változtatni a címét, Szaga van 
címmel jelent meg. „A zenekarok úgy 
álltak az illetékes bizottság ajtaja előtt, 
mint a szülőszobában” – fogalmazott 
Fodor János. A cenzúra része volt a 
nemzeti jelleg tiltása is, a P. Mobil Hon-
foglalás-szvitje például évekig várt a fi -
ókban, míg kiadhatták.

Ahogy minden más területen, zenei 
téren is felmerül az ügynökkérdés, 
az István, a király Koppányát alakító 
Vikidál Gyuláró kiderült, hogy Dalos 
fedőnéven jelentett társairól. Többek 
között arról, hogy Nagy Feró Bikini 
néven tervez új zenekart alapítani. 
A kommunista rendszer ihletforrás-
ként is szolgált a zenekarok számára, 
de korlátozta is létüket, több zenész 
külföldre disszidált, az állandó aka-
dályoztatás miatt feloszlottak együtte-
sek. A rendszerváltás hangulata legin-
kább a Bikini együttes Közeli helyeken 
és Temesvári vasárnap című lemezein 
elevenedik meg, vélte Fodor János. 
Nagy Feróék már két hónappal a for-
radalom után, 1990 februárjában fel-
léptek a bánsági városban, a két nagy 
sikerű koncertet azóta is történelmi 
eseményként emlegetik.

A ROCKZENÉTŐL TEMESVÁRIG: A FORRADALOMRA EMLÉKEZTEK KOLOZSVÁRON

Kevés a 30 év a számvetéshez

Az 1989-es események résztvevői és történészek a kolozsvári beszélgetésen
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 » „Eszünkbe nem jutott vol-
na, hogy pont tőlünk fog ki-
indulni a változás”  – mondta 
Gazda Árpád újságíró.




