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tét megkeserítse. A második bécsi 
döntést követő négy évben, az 
úgynevezett „kicsi magyar világ-
ban” kölcsönösségi alapon mind 
a román, mind a magyar államve-
zetés sokat tett annak érdekében, 
hogy a Magyarországhoz vissza-
kerülő Észak-Erdélyben élő/ma-
radt románság, illetve a Dél-Er-
délyben élő/maradt magyarság 
ne érezze jól magát. A második 
világháborút követő kommunis-
ta diktatúra mindkét – Gheorghe 
Gheorgiu-Dej-i és Ceaușescu-féle 
– szakaszában a látszatjogok és 
-eredmények dacára is jellemzőek 
voltak azok a hol nyílt, hol burkolt 
intézkedések, amelyek a nemzeti-
ségek, s ismételten főképp a ma-
gyarság rossz közérzetét okozták. 
Nos ezzel a feszültségtől terhes 
örökséggel érkeztünk el 1989 de-
cemberéhez. Ettől a rossz közér-
zettől akart megszabadulni a ro-
mániai magyarság, amikor 1989. 
december 22-e, illetve karácsonya 
után joggal akarta újra saját ke-
zébe venni dolgai legalább egy 
részének irányítását. Egyfajta 
nemzeti ébredést élt meg ekkor 
a magyarság, olyasvalamit, mint 
az 1956-os magyar forradalom 
idején; de miként az ’56-os esz-
mélést, a ’89 utánit sem nézték 
jó szemmel nagyon sokan, helyi 
és központi szinten egyaránt. Én 
nem tudom, hogy ki milyen mér-
tékben és miben tévedett Maros-
vásárhelyen, 1990 tavaszán, hogy 
a feszültség véres összecsapásba 
torkollt, azt sem tudom, hogy 
miért nem jött létre ott és akkor 
olyan magyar–román párbeszéd, 
amely megelőz(het)te volna a 
bajt, és azt sem tudom, hogy ha 
a többszöri kérésnek engedve Ion 
Iliescu akkori államelnök kiszáll 
Marosvásárhelyre, elmarad-e 
a nyílt konfl iktus. De az biztos, 
hogy azok kerekedtek felül, akik 
a konfl iktust a jelek szerint akar-
ták, és akik két legyet ütöttek egy 
csapásra: 1. új néven reaktiválták 
a ’89 decemberében megbukott 

Szekuritátét, 2. a magyarságnak 
megint tudtára adták, hogy ki az 
úr a háznál. Azért megint, mert 
pontosan az történt, mint az ’56-
os magyar forradalom vérbe foj-
tását követő romániai megtorlás 
során: az eszmélő, nemzeti sajá-
tosságait/értékeit újra birtokba 
vevő, azokkal újra élni akaró ma-
gyarságot le kellett ültetni, vilá-
gosan tudtára kellett adni, hogy 
Romániában ne dédelgessen kü-
lönösebb nemzeti ideálokat. Ilies-
cu elnök abban vétkes, hogy akar-
va/akaratlanul ehhez asszisztált, 
de azt se felejtsük el, hogy 1956. 
október végén a magyar forrada-
lommal nyíltan rokonszenvező te-
mesvári diáklázadás elfojtásához 
is ugyanő asszisztált.
 
– Fiatalemberként hogyan élted 
meg a forradalmat? Milyen válto-
zásokban bíztál?
– Már a romániai rendszerválto-
zást megelőző időszak szép volt 
1989-ben. A Szabad Európa Rá-

dió, Az Amerika Hangja, a Kos-
suth Rádió hírein csüngtünk, és 
faltuk, majd megbízható körök-
ben osztottuk-szoroztuk a Kö-
zép-Kelet-Európában szépen ala-

kuló változásokkal kapcsolatos 
szédítő híreket. Az 1989. március 
15-i budapesti megemlékezésről, 
a Hősök terén lezajlott kétszáz-

ezres tüntetésről… Ma is kiráz a 
hideg tőle, ma is a fülembe cseng 
a Kossuth Rádió hangja: „mától 
kezdődően a magyar néphadse-
regben a megszólítás az elvtárs 
helyett a bajtárs”. Hihetetlen hí-
rek voltak ezek, és amikor ’89. 
december 15–16-án jöttek az első 
temesvári hírek, majd amikor 
a rádió világgá röpítette, hogy 
Arad Temesvár mellé állt, imád-
koztunk és sírtunk a készülékek 
mellett… ’89. december 21-én 
Marosvásárhelyen voltam beteg-
látogatóban, a Vártemplom felől 
végigsétáltam a főtéren, valami 
iszonyú feszültség volt a levegő-
ben. A Kultúrpalota környékét, a 
megyeházát páncélosok és fegy-
veres katonák vették körül, és a 
gyárak felől füttykoncert, majd 
skandálások hallatszottak: „Fără 
violență! Fără violență!” Aztán 
megindult az emberáradat… Si-
ettünk haza, Barótra, és vittük a 
szenzációs hírt: Marosvásárhely 
is megmozdult! Másnap reggel 

Sepsiszentgyörgyről jött a hír: 
sztrájkolnak a munkások, a me-
gyei pártszékházat katonaság 
őrzi, Vasile Milea védelmi mi-
niszter öngyilkos lett… És egyszer 
csak, úgy dél felé mesteremberek 
jelentek meg Barót utcáin, és el-
kezdték leszerelni a Ceaușescut 
és a pártot dicsőítő jelszavakat… 
Mi van itt, emberek?! Valaki a ba-
róti iskola könyvtára utcára néző 
ablakát kivágta, és kiáltotta: 
„Kapcsoljátok be a rádiót, kap-
csoljátok be a rádiót! Kapcsoljá-
tok be a televíziót!” Eszetlenül ro-
hantunk a készülékek elé-mellé: 
Ceaușescu elfutott! Vége, vége, 
vége! Édesanyámmal öleltük, 
csókoltuk egymást, nemsokára 
édesapám rohant be a házba, a 
tévé elé ült, és csak sírt, némán 
sírt… Huszonnyolc éves voltam, 
úgy éreztem, végre szabadok va-
gyunk, végre nem kell félnünk, 
és normális életet élhetünk…
 
– A rendszerváltás után Silviu 
Brucan politikus 20 évre saccolta 
azt, hogy a románok megtanulják, 
mi a demokrácia. Azóta eltelt 30, 
és még mindig le vagyunk marad-
va a civilizált országoktól. Mi le-
het az oka?
– Nehéz összehasonlítani demok-
rácia, mentalitás, viselkedés, ma-
gatartás, miegymás dolgában azo-
kat a kelet-európai társadalmakat, 
ahol nem tapasztalhatták meg a 
demokráciát, azokkal a nyugati 
társadalmakkal, ahol mondjuk, a 
francia forradalom után a demok-
rácia játékszabályai csak-csak le-
tisztultak és működnek. A 160 éve 
létrejött Kis-, majd az első világhá-
ború után, alig száz éve Erdéllyel 
megnagyobbodott Nagy-Románia 
esetében tekintélyelvű, parancs-
uralmi rendszerek, királyi, majd 
bolsevik diktatúrák követték egy-
mást, egyszerűen nem volt, ami-
kor és akitől a demokráciát, az 
azzal járó mentalitást, magatar-
tásformákat megtanulni. Ahhoz 
még sok időnek kell eltelnie.

 » BARABÁS HAJNAL

Müller Lászlóra, Csíkszereda 
forradalmi halottjára emlé-

keztek pénteken a Szentlélek ut-
cai temetőben. Az egykori katona 
sírjára a városvezetés, az erdőalji 
hegyivadász dandár, valamint a 

Hargita megyei prefektusi hivatal 
helyezett koszorút. Müller László, 
az alig 18 éves sorkatona Brassó-
ban golyó által vesztette életét 30 
évvel ezelőtt. A temetőben Darvas 
Kozma József plébános fohászko-
dott lelki üdvéért. „Krisztus is ide-
genek között halt meg és temették 

el, ugyanígy a mieink közül is so-
kan idegenben vesztették életüket 
a háborúk, szabadságharcok, for-
radalmak idején. Testvérünk, Mül-
ler László is Brassóban hunyt el, 
kötelességünk megemlékezni róla” 
– mondta a plébános. A római ka-
tolikus szertartást ortodox követte.

Kihajigált kommunista propagandaanyagok között lépkednek tüntetők Csíkszeredában 1989 decemberében

 » Egyszerűen: onnan 
indult. Ha nincs Tőkés 
László ellenállása, ha 
nem állnak mellé ma-
réknyi hívei, ha ott és 
akkor nem alakul ki az 
az ellenálló mag, 1989 
decemberében nem lett 
volna semmilyen meg-
mozdulás. Egyértelműen 
Tőkés László volt az 
1989. decemberi romá-
niai eseménysorozat 
szikrája.
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Csíkszereda hősi halottjára emlékeztek




