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N
em tudom, más miként van vele, 
de nekem mindig meggyűlik a ba-
jom a kapusokkal. Érthetőbben: a 
portásokkal, akik cerberusokként 
védelmezik a rájuk bízott intéz-

ményt legyen iskola, gyár, atomreaktor, kór-
ház, elnöki rezidencia vagy akármi, aminek 
kapuja van. Az átkos időkben egy vállalat be-
szerzőjeként volt alkalmam állandóan beléjük 
botlani, huszonöt éve pedig újságíróként kese-
rítjük egymás életét.

Persze tudom, a mennyországba sem olyan 
egyszerű bejutni, előbb alázatosan meg kell je-
lenni a kapusok kapusa, Szent Péter előtt, hogy 
bebocsátást nyerhessünk. Ám ő rövidgatyás kisfi ú 
azokhoz a portásokhoz képest, akikkel a sors ed-
dig összehozott itt a Földön.

Régen számtalan alakalommal kellett kü-
lönféle rangú emberekhez bejutnom. Általában 
ipari létesítmények igazgatóiról, főkönyvelőkről, 
irodafőnökökről volt szó. Igen ám, de hozzájuk 
eljutni hosszú és rögös út vezetett. Mindenek-
előtt a létesítmény kapusán kellett túljutni, aki 
– az esetek többségében – az égvilágon és azon 
túl is mindenbe belekötött, amibe csak lehetett. 
Néha már a sírás kerülgetett, de küldetésemet 

nem adtam fel. Mire bejutottam ahhoz, akihez 
indultam, már hősként ünnepeltem magam. 

A parasztsorból kiemelkedett, immár a jó kis 
meleg helyiségben napot lopó ember a korlátolt 
kétlábúak magabiztosságával fogad bárkit, aki 
szeme elé kerül. Talán a rengeteg frusztráltság – 
ami lelkét nyomja – teszi ilyenné. A szíve mélyén 
ő is tudja, hogy élete talán egy csődtömeg, soha 
semmit nem ért el, s ácsorog egy kapualjban vagy 
egy ajtó mellett, ezért irigyen néz mindenkire, aki-
nek valóban dolga van az életben. Ebből a kisebb-
ségi érzésből nő ki aztán az arroganciája, hogy 
majd ő megmutatja, ki az úr a kapuban. Minél 
inkább analfabéta az illető, annál nagyobb a mel-
lénye. Van ennek a pökhendiségnek egy prózaibb 
oka is: szinte kivétel nélkül minden portás – mivel 
semmi másra nem használható – ismeretségek ré-
vén kerül a semmittevés fellegvárába. 

Minap történt, hogy állami intézményben volt 
dolgom. Gondolná az ember, ilyen helyeken azért 
megválogatják, kit állítanak a kapuba. Mit mond-
jak: válogatott bunkókból áll ott is a portások kü-
lönítménye. (Mondanám, tisztelet a kivételnek, 
csakhogy a kivétellel még nem találkoztam). 

Beléptem a nagykapun, az udvarra vezető fo-
lyosó végén pedig ott állt a nagy Ő. Olyan 190 cm 
magas és 120 kiló forma hústömeg. Ehhez még 
járt egy szépen nyírt bajusz és egy teljesen jelleg-
telen arc – ahogyan az egy becsületes kapusnak 
dukál. Láttam, tíz méterről úgy nézett rám, mint 
egy potenciális terroristára vagy apagyilkosra, 
aki még véletlenül sem érkezhetett birodalmába 
jó szándékkal. Sebaj, gondoltam, majd eloszla-
tom a tévhitet.

Köszöntem. Semmi válasz. A kapus tekintete 
szinte felnyársalt. Odaszóltam: mondtam, hogy 
jó napot. Meg sem parittyázta a megismételt kö-
szönésemet. Erre kezdtem összemenni, bár sem-
mi okom nem volt rá. De az ember megérzi, ha 
nem kívánt vendég. Amúgy is mit pofátlankodok 
a szemei elé, hagyjam őt a búsba, hadd élvezze a 
semmittevést tovább. Alázatosan átadtam embe-
rünknek az átadni valót – jobban mondva kikapta 
a kezemből a küldeményt – és búcsúzkodtam is, 
mielőtt a földbe süllyedtem volna. Elmenetelem-
kor köszönésemre ugyanaz volt a válasz, mint 
érkezésemkor. Semmi… De ahogyan nézett rám 
fentről, boldog lehettem, hogy élve távozhattam. 

Előfordult már nálam sokkal híresebb em-
berekkel is, hogy a kapus nem engedte be őket 
oda, ahol éppen dolguk lett volna. Minap láttam 
a tévében, amikor Rafael Nadal szinte nem lépett 
pályára egy túlbuzgó őr miatt. Ugyanis ez az alak 
saját meccsére nem akarta beengedni a tenisz-
zsenit mondván: nem lóg a nyakában az akkre-
ditáció. Amúgy meg kicsoda Nadal? Mit számít, 
hogy a földkerekség egyik legismertebb embere? 
Mi van akkor, ha véletlenül mondjuk labdaszedő 
gyerekeket akar elrabolni? Vagy teniszlabdákat, 
ütőket lopkodni?

Szent Péter földi helytartói
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Az RMDSZ 30 éves. A kerek évfordulón megoszlanak a vélemények
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A 
szórványban élő magyarok olykor rá-
csodálkoznak arra a vehemenciára, 
amellyel a tömbben élő nemzettársa-
ik elmarasztalják, sőt olykor durva, 
kritikus hangnemben kritizálják az 

RMDSZ-t. Jómagam életem majdnem felét szór-
ványban töltöttem, így tapasztalattal és jó viszo-
nyítási alappal rendelkezve mondom: a magát 
érdekképviseletnek nevező pártnak valóban na-
gyobb az ázsiója Erdély, Partium és Bánság azon 
területein, ahol már csak mutatóban maradtunk 
az elmúlt száz, de az is lehet, hogy 30 esztendő 
múltával. Legtöbbször nem is értik, miért fakad 
ki annyi keserűséggel a homogén régióban élő 
újságíró, amikor e szervezetnek a harmincéves 
burjánzásait kénytelen nyesegetni. Vagy próbálja 
helyretenni, amit még helyre lehet, de legtöbbször 
süket fülekre talál. 

Az RMDSZ a tömbben élő magyarokba a ki-
lencvenes évek óta sulykolja az olyan szlogene-
ket, hogy egységben az erő. S főleg azt, hogy aki 
nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. Vagyis 
nana, a Nagy Testvér mindent lát, mindent hall, 
és számon tart. Tehát a magyarok lakta területe-
ken maradt az egypártrendszeres egyeduralom, 
annak ellenére, hogy az elmúlt húsz évben nem-
egyszer voltak kitörési próbálkozások egy nemzeti 
oldal létrehozására. De azon a kevés szavazóbázi-
son, amely megértette e törekvés lényegét, akkora 
volt a nyomás és az ellehetetlenítés, hogy hama-
rosan belefásult, érdektelenné vált, kilépett a köz-
életi szerepkörből és feladta. Páran pedig vissza-
oldalogtak egy kis kegyelemkenyérért. Annál is 
inkább, mivel a megalakulása után (2001) néhány 
évre akkora volt a kísértés a vezérpárt választási 
listájára kerülni, hogy néhány garasért egyesek 
feladták érte a nemzeti oldal minden törekvését, 
ami pár polgármesteri széket és néhány jól fi zető 
állást jelentett a polgári párt vezetői számára. 

Pontosan tíz évre rá újabb próbálkozás tör-
tént az egypártrendszer igájából való kitörésre. 
2011-ben egy másik nemzeti értékeken alapuló 
politikai szervezet vállalta fel a hoppon maradt 
polgári réteg ügyét. E politikai szervezet mintegy 
évtizede küzd az ellen a tévhit ellen, hogy a 30 
éves egyeduralmi magyar párton belül csak a 
baloldali eszmék életképesek, mi több, egy pár-
ton belül nem lehetséges másfajta gondolkodás, 
nincs helye más platformnak, ami megférne egy 
légtérben a tulipánnal. Ha mégis felüti fejét va-
lami eff ajta „vírus”, azt radikálisan ki kell irtani 
a magyar egypártrendszeres közösségből – jött 
számtalanszor az utasítás a Bihar megyei szerve-
zet fő korifeusaitól, de nem csak. 

És a tömbben élő magyarok vagy betörtek, 
vagy ellehetetlenedtek mind megélhetési vona-

lon, mind a kialakult ellenséges viszonyok mi-
att. Ha mégis engedtek a nyomásnak, akkor jó 
pártaktivisták módjára – karöltve a klientúrával 
– kötelességük volt folyamatosan zaklatni min-
den fórumon az „elcsángált” társakat. Ezek a fo-
lyamatos sakkban tartások, retorziók vezettek a 
mai állapotokhoz, ami magyarországi kampány-
segítség nélkül 3,8 százalékra csökkentették a 
szavazóbázist a kezdeti 7 százalékról. Addig ir-
tották a „vírust”, amíg rendesen megtizedelték 
saját magukat.

Visszatérve a szórványmagyarság értetlenke-
déseire. Ide tartozik, hogy olyan településeken, 
ahol több párt vagy legfeljebb két erősebb közt 
(legyenek azok akár románok is) oszlik meg a 
hatalom, nincs akkora nyomás azokon, akik ide 
vagy oda teszik le a garast. Választások után, ha 
változik is a felállás, esetleg csak a jobban fi zetett 
tisztségek kerülnek „árverésre”, de nálunk egy 
cipőgyári alkalmazottnak is veszélyben forog a 
megélhetése, ha a főnöke éppen a magyar vezér-
párt önkormányzati képviselője, és pechére kide-
rül, hogy nem az örök időkre fennmaradni készü-
lő pártra pecsételt. Ami ugye egy szórványvidék 
kisvárosában nem téma, azaz nem jelent veszélyt 
a megélhetésre, mert a kutya sem ellenőrzi, hova 
nyomta a pecsétet. Ergo, a kaptafagyárból sem 
rúgnak ki senkit. 

Nálunk, a homogén területeken nagyon is 
téma, ki hova adja a voksot. Sőt a szórványban 
élőknek a lidérces álmaikban sem fordul meg, mi 
mindennel kell számolnia, megküzdenie az „el-
csángált” magyarnak az egyeduralom képviselő-
ivel szemben a túlélésért, ha netán nem úgy látja 
a világot, mint a kommunista múlttal rendelkező 
városi vagy falusi elöljáró. S ha mindezek ellenére 
sem ment még világgá, ahogy a többi társa, vá-
lasztás hiányában átszavaz a román pártra, amit 
inkább csak negatív szavazatnak szán, hogy bosz-
szút álljon, ahol tud.

Az említett két nemzeti párt jelenlegi „frigye” 
hosszabb távon hozhat ugyan némi változást, 
esetleg új helyzetet teremt. A kilencvenes évek 
megkopott retorikáját már nem lehet eladni a 
választóknak, a románoknak sem érték az a 3,8 
százalék. Hacsak ott fent nem Teleormanra szá-
mítanak megint.

Az egyeduralom harminc éve
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