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BESZÉLGETÉS AZ 1989-ES FORRDALOMRÓL, ANNAK POLITIKAI HÁTTERÉRŐL BENKŐ LEVENTE TÖRTÉNÉSSZEL, LAPUNK VOLT MUNKATÁRSÁVAL

Nem volt amikor és akitől demokráciát tanulni
Milyen szerepe volt Gorba-
csovnak a román diktátor 
eltávolításában? Hogyan élték 
meg Székelyföldön az 1989-
es forradalmat? Mi a közös 
’56-ban és ’89-ben? – egyebek 
mellett ezekre a kérdésekre 
kerestük a válaszokat Benkő 
Levente történésszel, újságíró-
val, lapunk volt munkatársá-
val. Benkő úgy fogalmazott, 
a mi nemzedékünk aligha 
fogja megtudni, hogy milyen 
hatalmi játszmák zajlottak a 
kulisszák mögött. 

 » NÁNÓ CSABA

– Miért Románia volt az utolsó szo-
cialista állam, ahol bekövetkezett 
a rendszerváltás?
– Mert Románia volt az a despo-
tikus állam, ahol a párt- és állam-
vezetés szintjén mindenféle befo-
gadóképesség, illetve tárgyalási 
készség majdhogynem a nullával 
volt egyenlő. 1989-ben, főleg az 
őszi időszakban egyre nyilván-
valóbbá vált, hogy a szovjet ér-
dekszférában – hogy ne mond-
jak szovjet megszállási övezetet, 
mert Romániára ez akkor de fac-
to már nem volt érvényes – óriási 
változások körvonalazódnak. A 
gorbacsovi reformkezdeménye-
zések, a peresztrojka (gazdasági 
újratervezés), glasznoszty (át-
láthatóság) Közép-Kelet-Euró-
pa-szerte ezt az irányt mutatták. 
Erre Magyarország és Lengyel-
ország – miként 1956 februárját 
követően, amikor a Szovjetunió 
Kommunista Pártja XX. kong-
resszusán elhangzott, a sztálini 
kommunizmus egyes túlkapásait 
elítélő Hruscsov-jelentés nyomán 
történt – egyértelműen pozitívan 
reagált; az NDK, az akkori Cseh-
szlovákia és Románia felső veze-
tése viszont nem. Napnál világo-
sabb volt, hogy a kommunizmus 
végnapjait éli, de legalábbis, ami 

addig volt, az nem mehet tovább, 
tehát gyökeres változások várha-
tók. A lengyel Karol Józef Wojtyła 
érsek pápává választása II. János 
Pál néven 1978 őszén, a szintén 
lengyel Szolidaritás majdnem 
egy évtizedes ellenállása, a cseh-
szlovákiai Charta 77 mozgalom 
és annak szóvivője, Václav Havel 
tevékenysége, a magyarországi 
ellenzéki mozgalom, a gorbacso-
vi nyitás- és gazdasági újjáépítés-
politika, a Szovjetunió kudarcba 
fulladt fegyverkezési hajszája 
mind-mind jelezték, hogy valami-
féle változás lesz. Ezzel szemben 
Romániában a Ceaușescu-vonal 
nem vette észre, hogy az idő meg-
haladta mind magát a rendszert, 
mind az ideológiát. Aligha volt 
meglepő ez a magatartás, mert 
hiszen 1956 februárjában – jóval 
a magyar forradalom és szabad-
ságharc előtt – az akkori román 
párt- és államvezetés is masza-
tolt, majd a magyar forradalom 
vérbe fojtását követően hatvá-
nyozottan megtorolt mindenféle 

jobbító szándékot. A román ál-
lam- és pártvezetés ugyanolyan 
merev és rövidlátó volt 1956-ban, 
mint 1989-ben. Ráadásul Romá-
niában 1956-ban és 1989-ben sem 
lépett színre olyasfajta ellenzéki 
kezdeményezés vagy csoporto-
sulás, amely tárgyalóasztalhoz 
kényszerítette volna a hatalmat, 
amiként történt ez Magyarorszá-
gon, Lengyelországban, Cseh-
szlovákiában.
 
– Mennyire volt döntő szerepe a 
román változásokban Mihail Gor-
bacsovnak?
– Gorbacsov az újítások, a refor-
mok szükségességéről beszélt, 
ami az újdonság erejével hatott, 
de ami ellentmondott a ceaușes-
cui felfogásnak. 1989 nyarán már 
nyilvánvaló volt a két pártfőtitkár 
közötti feszültség, a harmadik, 
1989. december 4-i szintén buka-
resti, négyszemközti találkozón 
pedig Gorbacsov és Ceaușescu 
majdnem ökölre mentek, a test-
őrségnek kellett őket szétválasz-

tania. Az biztos, hogy a Nyuga-
ton is egyre népszerűtlenebb 
Ceaușescu nem tartozott Gorba-
csov kedveltjei közé…

 
– Léteznek hasonlóságok a ma-
gyar ’56 és a román ’89 között?
– A lyukas, kommunista címertől 
megszabadított nemzeti zászló 
és a szabadságvágy tekintetében 
igen. De amíg 1956-ban a magyar 
nép, a magyar társadalom – leszá-
mítva néhány Moszkva-hű vezetőt 
– a nemzeti függetlenségért küz-
dött, és világosan látszott, hogy 
ki ki ellen harcol, addig ’89 Romá-
niájára, pontosabban a december 
22-e utáni napokra a majdnem tel-
jes és máig sem tisztázott zűrzavar 
volt jellemző.

– Mennyire volt meghatározó az 
események elindításában Tőkés 
László kilakoltatásának kísérlete?
– Egyszerűen: onnan indult. Ha 
nincs Tőkés László ellenállása, 
ha nem állnak mellé maréknyi 
hívei, ha ott és akkor nem alakul 
ki az az ellenálló mag, 1989 de-
cemberében nem lett volna sem-
milyen megmozdulás. Egyértel-
műen Tőkés László volt az 1989. 
decemberi romániai eseményso-
rozat szikrája.

– Elképzelhető, hogy a magyar, 
illetve orosz titkosszolgálatoknak 
szerepük volt az események alaku-
lásában?
– Általában véve a titkosszolgá-
latok, de főleg a világpolitikát 
meghatározó hatalmak titkosszol-
gálatai, legalábbis a legmagasabb 
szinteken mindenről tudtak, ami 
Közép-Kelet-Európában történt. 
Amikor 1984-ben Budapestre lá-
togatott Margaret Thatcher akkori 
brit miniszterelnök asszony, állító-
lag megkérdezte Kádár Jánost: mit 
szólna a magyar vezetés Németor-
szág újraegyesítéséhez… Nos ha 
ez igaz, akkor eléggé egyértelmű, 
hogy a vasfüggönytől nyugatra 
nagy valószínűséggel láthatták, 
tudhatták, hogy mi készül, tehet-
tek azért, ami lassan-lassan kiala-
kult. És akkor ebbe az egyenletbe 
az az igen költséges fegyverkezési 
hajsza is beletartozott, amelybe 
az Egyesült Államok a Szovjetuni-
ót belekényszerítette, s amelybe 
utóbbi bele is bukott.
 
– Mi lehet a nyitja annak, hogy a 
Ceauşescu házaspár kivégzését 
követően Romániában több volt 
az áldozat, mint az azt megelőző 
napokban?
– Lehet, hogy szakszerűtlen, de 
kimondom: Isten büntetése volt 
arra a népre, amely karácsony-
kor embert öl. Már elnézést. A mi 
nemzedékünk aligha fogja meg-
tudni, hogy milyen hatalmi játsz-
mák zajlottak a kulisszák mögött 
a legmagasabb szinteken, hogy 
ki milyen érdekekből milyen 
kártyákat kavart, hogy a pártno-
menklatúra hatalmat megkapa-
rintó, a forradalmat ellopó máso-
dik vonala törekvései közepette 
a fegyverropogás a forradalom 
látszatát keltse…
 
– Hogyan élte meg Székelyföld la-
kossága az úgynevezett román for-
radalmat?
– Székelyföld magyar lakossága 
joggal érezte, hogy kettős tehertől 
szabadul meg: a Ceaușescu nevé-
vel fémjelzett kommunista dikta-
túra társadalmi és nemzeti elnyo-
másától. Azokban a decemberi 
napokban valahogyan még azt a 
negyvennyolcas román indulót is 
el tudtuk fogadni, ami később Ro-
mánia himnuszává vált…
 
– A rendszerváltás után milyen út 
vezetett a marosvásárhelyi véres 
eseményekhez?
– Ha jól belegondolunk, az 1867. 
évi kiegyezés és az első világhá-
ború kirobbanása közötti béke-
beli időket követően Erdélyben 
évtizedekig nem volt minta arra, 
hogy a nemzetiségi és felekezeti 
vonatkozásban egyaránt sokszínű 
országrészben mindenki minden 
tekintetben jól érezze magát. Az 
első világháborút lezáró békét 
– szerződéseket vagy diktátumo-
kat, nevezzük bárminek, szem-
szög kérdése ez – követő román 
állam- és nemzetiségpolitika min-
dent megtett, hogy az Erdéllyel 
együtt „birtokába” került nemze-
tiségek, főképp a magyarság éle-

Benkő Levente: huszonnyolc éves voltam, úgy éreztem, végre szabadok vagyunk, végre nem kell félnünk

A kommunista címertől megszabadított román zászló a forradalom egyik jelképévé vált

 » A lyukas, kommu-
nista címertől megsza-
badított nemzeti zászló 
és a szabadságvágy 
tekintetében igen. De 
amíg 1956-ban a magyar 
nép, a magyar társada-
lom – leszámítva néhány 
Moszkva-hű vezetőt – a 
nemzeti függetlenségért 
küzdött, és világosan 
látszott, hogy ki ki ellen 
harcol, addig ’89 Romá-
niájára, pontosabban a 
december 22-e utáni na-
pokra a majdnem teljes 
és máig sem tisztázott 
zűrzavar volt jellemző.
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