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A romániai forradalom 30. év-
fordulója alkalmából az éppen 
1989. december 25-én született 
muzeológust, színháztörté-
nészt, Kovács Emőkét, illetve 
a szintén 30 éves parlamenti 
képviselőt, Apjok Norber-
tet faggattuk arról, milyen 
úton-módon szereztek tudo-
mást a születésük előtti sötét 
világról, és milyennek látják 
a velük együtt „újjászületett”, 
mai Romániát.

 » PAP MELINDA, PÁVA ADORJÁN

K ovács Emőke 1989. december 
25-én született, a Ceaușes-
cu házaspár kivégzésének 

napján, így számára többletjelen-
tőséget is hordoz a születésnapja. 
„A születésnapom ünneplésekor 
a családom minden alkalommal 
feleleveníti a születésem körülmé-
nyeit: a szülőfalumban, Gyergyó-
szárhegyen is voltak zavargások, 
így a szüleim aggódtak, hogy ép-
ségben odaérünk-e a mentőautóval 

Gyergyószentmiklósra, a kórházba. 
Tehát már kisgyerekként tudtam, 
hogy nagy veszélyek közepette jöt-
tem a világra, aztán ahogy teltek 
az évek, egyre inkább tisztult és 
tudatosult bennem, hogy mi is tör-
tént azon a napon Romániában” – 
mondta lapunk volt munkatársa, 
aki néhány éve Budapesten él, és 
muzeológusként, színháztörténész-
ként az Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézetben dolgozik.

„Mindenki arról beszélt, hogy 
egy új világba születtem”
Hozzátette, a nem mindennapi szü-
linap ellenére nagyon ellentmon-
dásos kép él benne a kommunista 
időszakról, hiszen a családja és 
közvetlen környezete tapasztalatait 
és emlékeit megszépíti az idő. „Így 
többnyire kellemes nosztalgiával 

A RENDSZERVÁLTÁSSAL EGYIDŐS KOVÁCS EMŐKE ÉS APJOK NORBERT AZ ELMESÉLT KOMMUNIZMUSRÓL, A MAI ROMÁNIÁRÓL

„Nagy veszélyek közepette jöttem a világra”

Apjok Norbert: a fi ataloknak ki kell használniuk a lehetőségeket

 » Látom a 
romániai valóság 
kaotikusságát, 
zűrzavarát, de 
mivel nem ebben 
élem a minden-
napjaimat, kellő 
távolságból ez is 
megszépül, mint 
a szüleimnek 
a diktatúra” – 
mondta Kovács 
Emőke, amikor a 
jelenlegi romá-
niai helyzetről 
kérdeztük.

 » „Ha szüleim 
generációja meg-
harcolt azért, 
hogy az én gene-
rációmnak jobb 
élete legyen, 
akkor nekem 
az a feladatom, 
hogy éljek ezzel 
a lehetőséggel” 
– fogalmazott 
Apjok Norbert.

gondolnak vissza arra az egyfajta 
csokira is, amihez gyerekkorunkban 
hozzá lehetett jutni. Ezek az idővel 
megszelídült és megszépült emlékek 
keverednek a történelmi tényekkel, 
amelyekről már felnőtt fejjel doku-
mentálódtam” – mutatott rá a visz-
szás helyzetre. Hozzátette, leginkább 
annak tulajdonít jelentőséget, hogy 
karácsonykor és egyben (ha csak 
szimbolikusan is) a kommunista dik-
tatúra utolsó napján jött a világra: 
„A szüleim mesélték, a kórházban 
mindenki arról beszélt, hogy én már 
egy új világba születtem, és a környe-
zetem is reménykedve tekintett előre, 
abban hittek, hogy ezentúl minden 
másképp lesz” – emlékezett vissza.

A kommunista diktatúra témáját 
tanulmányai során is rendszeresen 
érintette: egyetemi évei alatt – mind 
Marosvásárhelyen, mind Budapes-
ten – színházi és fi lmes tantárgya-
inak részét képezték a romániai 
diktatúrához és forradalomhoz kap-
csolódó előadások és fi lmek. „En-
nek az időszaknak a (múlt)feldolgo-
zása nem is olyan régen kezdődött: 
a privát és kollektív emlékezés a 
kortárs művészet kitüntetett témája, 
alapanyaga, így rengeteg történelmi 
és művészi ún. újrajátszás szüle-
tett. Számomra meghatározó Milo 
Rau The Last Days of the Ceauses-
cus című színházi re-enactmentje, 
amelyben a Ceaușescu házaspár 
utolsó napját játsszák újra. Tehát 
foglalkoztat a téma mind irodalmi, 
művészi, tudományos szempont-
ból, mind a személyes érintettsé-
gem okán” – mondta lapunknak.

Kovács Emőke hatodik éve él Bu-
dapesten. Azért akarta ott elvégezni a 
mesterképzést, mert több lehetőséget 
látott az ottani egyetemi képzésben, 
fejlettebb infrastruktúrát, pezsgőbb, 
sokszínűbb kulturális életet remélt. 
„Sajnos a munkahelyi elfoglaltsága-
im miatt ritkán járok haza; olyankor 
eltekintek a régiónk infrastrukturális, 
gazdasági hiányosságaitól, mert fel-
értékelődött számomra a táj szépsége, 
az emberek közvetlensége. Látom a 
romániai valóság kaotikusságát, zűr-
zavarát, de mivel nem ebben élem a 
mindennapjaimat, kellő távolságból 
ez is megszépül, mint a szüleimnek a 
diktatúra” – mondta, amikor a jelen-
legi romániai helyzetről kérdeztük. 
Úgy vélte, bár idillikusan hangzik, 
az erdélyi magyarságnak sokkal erő-
teljesebb összefogásra, ugyanakkor 
nyitottságra lenne szüksége. „Nem a 
románság ellenében kellene megfo-
galmaznia az identitását, hanem fel 
kellene ismernie, mekkora kincs egy 
másik kultúrával együtt élni – nyil-
ván ez úgy működne, ha a románok is 
hasonlóan viszonyulnának ehhez” – 
jelentette ki lapunknak a 30. életévét 
pár napja betöltő lány.

„Mindig hálát adok,
hogy nem ebben éltem”
Apjok Norbert parlamenti képviselő 
bő két hónappal korábban született, 
de természetesen ő is gyermekkorá-
ban, szülei elbeszéléseiből hallott 
először arról, hogy az országban 
létezett kommunizmus és Ceaușes-
cu-diktatúra. „Elmesélték, hogy a 

keresztelőm alkalmából tartott csalá-
di ebéden elénekelték a magyar him-
nuszt, aztán másnap megjelentek a 
szekuritátésok, hogy érdeklődjenek, 
milyen rendezvényt tartottak. Ami-
kor ezt a történetet gyerekkoromban 
– már a 90-es években – hallottam, 
nem értettem, miért ne lett volna 
szabad azt énekelnie az embernek a 
saját házában, amit akar” – elevení-
tette fel a Krónikának a nagybányai 
születésű politikus. Elmondása sze-
rint ugyancsak családi elbeszélések-
ből értesült először arról a gazdasági 
és szellemi rombolásról is, amely vé-

gigkísérte a diktatúrát, főleg annak 
utolsó éveit. „Akkor nem értettem, 
hogy a társadalom miért hagyta ek-
kora mértékben fölényeskedni any-
nyi ideig a rendszert maga fölött. 
Később, amikor több könyvet is el-
olvastam a témáról, értettem meg: a 
rendszer eleve arra épült, hogy csírá-
jában elfojtsa a legkisebb ellenállást 
is. Mindig hálát adok, hogy nem eb-
ben éltem, és csak beszélgetésekből 
és könyvekből tudom, milyen volt 
akkor” – szögezte le a bukaresti par-
lament alsóházában 2016 óta tevé-
kenykedő Apjok Norbert.

Az RMDSZ legfi atalabb képviselő-
je lehetőségként tekint arra, hogy 
egyidős a rendszerváltással. „A de-
mokráciában felnőtt generációnak 
megadatott az a lehetőség, hogy sza-
badon tanuljon, alkosson, utazzon, 
éljen. Lehet, hogy ez a generáció nem 
feltétlenül érzi a szabadság jelentő-
ségét, de ugyanakkor bátrabban me-
rünk lépni, mert egy pillanatig sem 
éreztük, hogy nem gondolhatjuk, 
mondhatjuk azt, amit szeretnénk – 
értékelt a politikus, aki szerint kor-
társai felelősséggel tartoznak a forra-
dalomnak. – Ha szüleim generációja 
megharcolt azért, hogy az én generá-
ciómnak jobb élete legyen, akkor ne-
kem az a feladatom, hogy éljek ezzel a 
lehetőséggel.”

Amikor azt kérdeztük Apjok Nor-
berttől, hogy szerinte jó irányba ha-
ladt-e az ország élete során, és mi-
lyennek látja a mai Romániát, úgy 
fogalmazott, harminc év „emberi 
években” jelentős, de az ország szem-
pontjából elenyésző. Úgy véli, lát-
ható, hogy amíg a rendszerváltással 
egyidős emberek már megtalálták az 
útjukat, feladatot vállaltak a társada-

lomban, addig az ország még mindig 
keresi az útját. „A forradalom utáni 
években hamar világossá vált, hogy a 
Nyugatnak kell iránymutatónak len-
nie az ország számára, és mindenki 
tudta, hogy a NATO- és az EU-csatla-
kozás a cél. Azonban most, hogy eze-
ket elértük, nincs már országprojekt, 
amely mindenki számára világossá 
teszi, hogy kik vagyunk, és milyen 
irányba akarjuk terelni a sorsunk. Az 
országnak a következő időszakban el 
kell döntenie, hogy résztvevője vagy 
csak szemlélője akar lenni a világpo-
litikai változásoknak” – szögezte le.

Apjok Norbert szerint a magyar 
közösség jogainak szempontjából lát-
ványosabb az elmúlt harminc évben 
történt előrelépés. Felidézte, hogy a 
Nagybánya melletti, magyar többségű 
Koltóra 1990. március 15-én tankokkal 
vonult ki a katonaság, hogy felügyelje 
az eseményeket. „1999-ben, amikor 
harmadik osztályos voltam, több osz-
tálytársunkkal úgy döntöttünk, hogy 
kitesszük a kokárdát március 15. al-
kalmából, amit aztán – mivel vegyes 
tannyelvű iskolába jártunk – első 
szünetben le is vetettek velünk. Nem 
volt magyar iskola, csak megtűrt osz-
tályok voltunk. Ehhez képest jelenleg 
mind Nagybányán, mind pedig Mára-
marosszigeten önálló magyar iskola 
működik. Ezek a problémák megol-
dódtak – jelentette ki a képviselő. – 
Úgy vélem, hogy a magyar közösség 
világosan látta az elmúlt harminc év-
ben, mit akar elérni, és sikerült érvé-
nyesítenie az érdekeit közösségi jogok 
szempontjából. Persze van még fela-
dat, de messziről indultunk, és az út 
hosszú, néha barikádos.” Szerinte ak-
kor lehet a szülőföldön jövőt tervezni, 
ha nem a mindennapi megélhetés 
jelenti a legnagyobb problémát. A kis 
vállalkozások és gazdaságok megerő-
sítése, a fi atal családok támogatása a 
járható út ebben a kérdésben. „Véle-
ményem szerint a fi ataloknak ki kell 
használniuk a lehetőségeket: merjék 
felfedezni a világot, tanuljanak, dol-
gozzanak, szerezzenek tapasztalatot, 
de merjenek hazajönni szülőföldjük-
re. Meg kell oldanunk, hogy olyan 
környezetet teremtsünk, amelyben az 
itthon maradt fi atalok és a hazaköl-
tözők mernek családot alapítani, és 
meg tudják találni boldogulásukat” 
– vázolta Apjok Norbert.
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Kovács Emőke: ahogy teltek az évek, egyre inkább tudatosult, mi is történt




