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Cornea. Akkor még kételkedtem Cornea 
asszony lépésének helyességében. 1990 
márciusában az Egyesült Államokban 
tartózkodtam, és ott értek a marosvásár-
helyi összecsapások és vérengzések hírei. 
A fekete március időpontja volt az a for-
dulat, amikor rádöbbentem, hogy itt már 
a forradalom eltérítéséről van szó. Tisztán 
látszott, hogy véghez vitték az utólag felis-
mert államcsínyt.

– Hogyan vált az Iliescu-rendszer kiközösí-
tett emberévé?
– A véres marosvásárhelyi események 
után Ion Iliescuék arra akartak rávenni, 
hogy vállaljam el a bukaresti hatalom ma-
gyar szárnyának vezetői tisztségét. Élesen 
emlékszem egyik mondatára: ti a magya-
rokkal, mi a románokkal! Még Cazimir 
Ionescut is elküldte hozzám, hogy meg-
győzzön, vállaljam a felkínált szerepet. 
Amikor egyértelművé vált, hogy nem talál-
tak emberükre, fokozatosan kegyvesztett 
lettem. Elindultak a magyarellenes hecc-
kampányok Tőkés László, Király Károly és 
Sütő András ellen. Ebből a beszervezési 
kísérletből tudtam kikövetkeztetni, hogy 
valójában mi is történt a neptuni tárgya-
lások idején, amikor az RMDSZ bizonyos 
tisztségviselőivel egyezett ki kalap alatt a 
hatalom. Meg akarták találni a maguk em-
bereit a magyarok között is, ami megítélé-
sem szerint sikerült is.

– Hosszú ideig sem az igazságszolgáltatás, 
sem a politikum nem kereste a válaszokat 
az 1989. decemberi és az azt követő esemé-
nyekre. Önt megkérdezték erről?
– Az elmúlt harminc évben a forradalom-
mal kapcsolatban egyetlen alkalommal, 
két vagy három évvel ezelőtt hallgattak 
meg a főügyész által felállított bizottság-
ban, Bukarestben, miután hosszas jegelés 
és halogatás után újra elővették a forrada-
lom perét. Helyemről, szerepemről és az 
Iliescu-csoporttal kapcsolatos viszonyom-
ról érdeklődtek az ügyészek. Túl sokat nem 
mondhattam, mert mint utólag kiderült, 
Doinea Corneával együtt kirakatembernek 
szánt bennünket az 1989 decemberében 
megalakult új hatalom.

– Nem tartja furcsának, hogy manapság 
Romániában elég sokan visszasírják a kom-
munista időket?
– Az egyiptomi húsos fazékkal jellemez-
ném a jelenséget. A magyar közmondás 
szavaival: jobb ma egy veréb, mint holnap 
egy túzok. A szűkös létbiztonság mindig 
fontosabb a hétköznapi emberek számá-
ra, mint a teljes bizonytalanság. Ezek az 
emberek azt látják, hogy városaink szélén 

gombamód szaporodnak az újgazdagok, a 
politikai osztály képviselőinek és az álla-
mi adminisztrációban vezető beosztásban 
dolgozók palotái. A kommunizmus ki-
egyenlítő szerepével szakítva kialakult egy 
mély szakadék gazdagok és szegények, a 
sorsukra maradottak és a pozícióba jutot-
tak között, ami éles ellentétben áll a régi 
látszatdemokratikus egyenlőséggel. Ez a 
fajta nosztalgia főleg az idősebb korosz-
tályra jellemző, amelynek tagjai akkor vol-
tak fi atalok és életük fontos eseményei az 
adott korszakhoz kötődtek. Mostani csaló-
dottságukban arra emlékeznek: tudat alatt 
nem a rendszert, hanem életük szép idő-
szakait kívánják vissza.

– Mekkora jelentősége van annak, hogy az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
mellett az idei temesvári megemlékezések 
másik szervezője az Európai Emlékezet és 
Lelkiismeret Platform?
– A platform az Európai Parlament egy 
2009-es határozata nyomán született. Ki-
emelt szerepe van abban, hogy egyszerre 
és azonos mértékkel ítélte el a nácizmust 
és a kommunizmust. Ezzel a történelmi 
gesztussal megérdemelt helyére – a tár-
sadalmi és a történelmi vádlottak padjá-
ra – került a kommunista világrendszer 
és ideológia. Az Európai Parlamentben 
jómagam voltam ennek a határozatnak 
az egyik kezdeményezője. Különleges 
intézményként ennek nyomán jött létre 
a platform, amely az Európai Unió hát-
tértámogatásával működik és jelenleg 
lengyel elnöke van. A kommunista múlt 

kutatását, az igazságszolgáltatást és a tör-
ténelmi jóvátételt tűzte ki célul. Tökéletes 
társintézmény a romániai forradalom 30 
éves évfordulójának temesvári megszer-
vezéséhez. Jelenléte arra utal, hogy az 
egész kelet-közép-európai kommunista 
világrend bukását együtt kell szemlélni. 
Kelet-Európa népeinek – románoknak, 
magyaroknak, lengyeleknek, cseheknek, 
szlovákoknak és németeknek – együtt 
kell vizsgálni a sorsát, és együtt kell foly-
tatnunk a küzdelmet az igazi rendszervál-
tozásért.

– Hogyan viszonyulnak az eseményhez a 
helyi román szervezetek?
– Közvetlen barátaink és meghívottaink 
a Temesvár Társaság képviselői. Megíté-
lésünk szerint náluk tisztább képviselői a 
forradalom eszméjének nemigen vannak. 
Hozzájuk kapcsolódik a Temesvári Kiált-
vány, amely annak idején programként 
fogalmazta meg a rendszerváltozás alap-
vető célkitűzéseit. Ez komoly szerepet ját-
szott és játszik ma is az új kommunizmus 
elleni harcban: 1990 márciusától kezdve 
az Egyetem téri tüntetéseken – a békés 
polgári ellenállás eszközeivel – harcolt a 
kommunizmus ellen és a rendszerváltozás 
kiteljesítése érdekében. Ez az eszmeiség 
állítja mellénk őket.

– Közéleti tevékenységében mire emlékszik 
szívesen harminc év távlatából, illetve me-
lyek a kudarcélményei?
– Látni kell, hogy más országoktól eltérő-
en Romániában gyakorlatilag senki nem 

maradt a pályán azok közül, akik 1989-ben 
kiálltak a szabadságért és részt vállaltak a 
forradalomban. Vagy visszavonultak, vagy 
félreállították őket. Már önmagában nagy 
eredménynek tartom, hogy három évtized 
után még mindig a pályán vagyok. Minek-
utána a román politikai életből gyakor-
latilag kiszorítottak – beleértve a román 
versenypártként működő RMDSZ-t is –, 
ezek után az Európai Parlamentben, va-
lamint a romániai magyar autonómiaküz-
delmekben, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanácsban folytatom pályafutásomat. 
Sajnálom, hogy temesvári vállalásaink 
között a magyarügy is a visszarendeződő 
kommunizmus áldozatául esett. Ilyen ér-
telemben kudarcként élem meg az akkor 
elkezdett küzdelem eredménytelenségét 
vagy részeredményeit. Annak tudatában, 
persze, hogy nem mi voltunk gyengék, 
hanem a visszatérő kommunizmus volt 
aránytalanul erős. Ez nem érinti 1989 tör-
ténetét, hiszen az Isten csodája volt, és 
egy győztes rendszerbuktató küzdelem 
kezdetét jelentette Temesváron. Saját éle-
temben nagy eredménynek tartom, hogy 
egyéni jelöltként sikerült bejutnom az 
Európai Parlamentbe és ott folytathattam 
a temesvári gyülekezetben elkezdett, és a 
királyhágómelléki püspökségen áthaladó 
egyházi és közéleti munkámat.

– Mi az üzenete Ön szerint 2019 decembe-
rében a harminc évvel ezelőtti temesvári 
népfelkelésnek?
– Azt gondolom, hogy Temesvártól kell 
kiindulnunk most is. Annál felemelőbb 
és igazabb érzés nem volt, mint amikor 
egymásra talált az ország népe, hiteles 
módon az alulról szerveződő magyarok 
és a románok egyaránt. Abban az időben 
ez jelentette a kiút ígéretét. Ezt az utat 
torlaszolták el és dúlták fel a naciona-
lista-kommunista visszarendeződés hí-
vei. Meggyőződésem, hogy más út nincs. 
Most is úgy készülök Temesvárra, hogy 
egymásra kell találnunk. Az erdélyi ma-
gyarságnak végképp nincs esélye sem-
milyen gyökeres változásra, túlélésre, 
felemelkedésre, hogyha a román féllel 
nem sikerül megbékélnie és egyezségre 
jutnia.

A kezdetek. A református lelkipásztor 1989 decemberében

 »  A marosvásárhelyi fekete 
március időpontja volt az a fordu-
lat, amikor rádöbbentem, hogy 
itt már a forradalom eltérítéséről 
van szó. Tisztán látszott, hogy 
véghez vitték az utólag felismert 
államcsínyt.
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Egyházi szimpóziummal, előadásokkal, 
emléktábla-avatással vette kezdetét csü-

törtökön Temesváron az 1989-es forradalom 
magyar évfordulós rendezvénysorozata, 
amellyel a szervezők erdélyi magyar emléke-
zetpolitikai diskurzust kívánnak meghono-
sítani. A népfelkelés kitörésének évfordulója 
tiszteletére az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT) és más hazai és külföldi szer-
vezetek által rendezett, Temesvár 30 elne-
vezésű ötnapos programot 1989: Istennél a 
szabadítás címmel szimpózium nyitotta a 
temesvár-belvárosi református templomban. 
Előadást tartott Tőkés László egykori temes-
vári református lelkipásztor, az EMNT el-
nöke, Hermán János lelkipásztor, teológiai 
professzor, Juhász Tamás, a Kolozsvári Pro-
testáns Teológiai Intézet emeritus profesz-
szora, valamint Békefy Lajos lelkipásztor, 
szociáletikus, közíró. Ugyanitt beszélgetést 
is rendeztek a temesvári gyülekezet ellenál-

lásáról, majd felavatták az 1989-es forrada-
lom első áldozatának, Újvárossy Ernőnek a 
református templom falán elhelyezett em-
léktábláját.

Pénteken reggel tíz órakor Az út a szabad-
ság felé címmel nemzetközi tudományos 
konferencia helyszíne lesz a Temesvári Mű-
szaki Egyetem, felszólal Tőkés László, Łu-
kasz Kamiński, az Európai Lelkiismeret és 
Emlékezet Platform elnöke, Nicolae Robu, 
Temesvár polgármestere és Florian Mi-
halcea, a Temesvár Társaság elnöke. Soha 
nem felejtünk! címmel fi ataloknak szánt, 
a totalitarizmusokról szóló olvasókönyvet 
mutatnak be, majd panelbeszélgetések kö-
vetkeznek a kommunizmusban kifejtett 
ellenállásról, a kisebbségek és az egyhá-
zak elnyomásáról, a rezsim válságáról. A 
meghívottak között szerepel M. Kiss Sándor 
történész, a Rendszerváltás Történetét Ku-
tató Intézet és Archívum főigazgató-helyet-
tese, Greta Paskočiumaitė litván történész, 
Anna Piekarska, a Lengyel Nemzeti Múze-

um igazgatóhelyettese, Pavel Žaček cseh 
országgyűlési képviselő, Brîndușa Armanca 
író, szerkesztő, Csóti György, a Kisebbségi 
Jogvédő Intézet elnöke, Deutsch Tamás, a 
Fidesz alapító tagja, európai parlamenti 
képviselő, Petr Blažek, a prágai Diktatórikus 
Rendszerek Kutatóintézete és Dokumentáci-
ós Központja munkatársa, Daniel Vighi író, 
egyetemi oktató, Marius Oprea, történész, 
politológus, Gabriel Andreescu emberjogi 
aktivista, Molnár János egyháztörténész.

Szombaton forradalmárok, hazai és 
külföldi szakértők részvételével folyta-
tódik a tudományos konferencia, Tőkés 
László, Lord David Alton, a brit Fófel-
sőház tagja, Janez Jansa volt szlovén 
miniszterelnök, Németh Zsolt, a FIDESZ 
alapító tagja, az Országgyűlés külügyi 
Bizottságának elnöke és Łukasz Kamińs-
ki részvételével megrendezik a rendszer-
váltók fórumát, majd este Szabadság ’89 
címmel gálaestet rendeznek, amelynek 
egyik díszvendége Orbán Viktor minisz-

terelnök. December 15-én, vasárnap is-
tentiszteletet tartanak a temesvár-bel-
városi református templomban, amelyet 
a ’89-es forradalom áldozatainak emlé-
ke előtti koszorúzás és tisztelgés követ. 
Kerekasztal-beszélgetést rendeznek a 
Tőkés családnak a 89-es ellenállásban 
betöltött szerepéről, és szintén vasár-
nap felavatják az Új Ezredév Református 
Központ templomát, igét hirdet Tőkés 
László, díszvendég Potápi Árpád János 
nemzetpolitikai államtitkár és Németh 
Zsolt. Hétfőn, az emlékhét zárónapján 
élő könyvtáron, rendkívüli osztályfőnö-
ki órákon és egyéb emlékező rendezvé-
nyeken vehetnek részt az érdeklődők a 
temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum-
ban, Temetetlenek címmel dokumenta-
rista alapú kísérleti-performatív színházi 
előadást mutatnak be, este ökumenikus 
istentiszteletet tartanak a temesvár-bel-
városi református templomban, majd az 
istenháza előtt élőlánc és fényfestés lesz.

Orbán Viktor lesz a Temesvár 30 emlékhét díszvendége




