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Nagy ára van az elveknek
Smaranda Enache: ha egy kisebbség bajba jut, a többség az előbbi igazáért is ki kell álljon

S Z U C H E R  E R V I N

– Pár nappal a forradalom után
Marosvásárhelyen megalakult a
Prietenia–Barátság elnevezésű 
platform, amelynek egyes tag-
jai utólag a magyarellenes Vatra
alapembereivé váltak. Mikor le-
hettek őszinték ezek a személyek?

– Hiszem, hogy egy részük őszin-
tén gondolhatta a román–magyar 
barátságot. De azt is, hogy később 
opportunizmusból, netán félelemből 
csatlakozott a Vatra nacionalista-so-
vén ideológiájához. Ne felejtsük el, 
hogy ugyanazokban a napokban, 
1989 végén jött létre a Pro Európa Liga 
is, amelynek alapítói szintén románok 
és magyarok, illetve más nemzeti-
ségű értelmiségiek voltunk, közülünk 
viszont senki nem pártolt át a Vatra 
Româneascăhoz. Azt hiszem, hogy 
többeket azok közül, akik csatlakoz-
tak a Barátság Platformhoz, arra uta-
sítottak, hogy lépjenek onnan ki, mert 
a románság számára nem az a járható 
út. Már akkor, januárban lehetett érez-
ni, hogy valakiket nagyon zavar a két 
nemzet között kialakuló jó viszony, 
ezért foggal-körömmel harcoltak az 
etnikumközi kapcsolatok ’89 előtti, 
Ceauşescu-féle nacionalista-kommu-
nista mederbe való visszatereléséért. 
Ezt a kölcsönös bizalmat csak egy ék 
beverésével lehetett szertefoszlatni.

– Ki adhatott utasításokat a
forradalmat követő napokban, 
hetekben ilyesmire? A Szekuri-
táté csillaga ugyebár elméletileg 
leáldozóban volt.

– Az éppen létező vezetőség,
amelynek élén Ion Iliescu állt meg a 
volt Szekuritáté emberei, akik 1989. 
december 22. után nagyon hamar 
összeszedték magukat. Rájöttek, 
hogy a forradalom többet is jelent-
het, mint amennyit eredményez egy 
államcsíny. Érezték, hogyha nem 
vigyáznak, a történet nem mindösz-
sze a kommunista vezetők neokom-
munistákkal való lecseréléséről fog 
szólni. A nép nem csupán Ceauşescu 
menesztését követelte, hanem en-
nél sokkal többet: demokráciát és 
szabadságot. A magyarok is vissza 
szerették volna kapni alapvető joga-
ikat, azokat, amelyektől évtizedeken 
keresztül megfosztva éltek. Ennek 
tükrében születhetett meg a parancs, 
miszerint vissza kell fogni ezeket a 
tendenciákat. Mi más magyarázata 
lenne annak, hogy a Barátság Plat-
form tagjainak egy része, egyik nap-
ról a másikra, száznyolcvan fokos 
irányt vált, és a Ceauşescu-típusú 
politika ideológusává válik.

– Ez lenne az oka annak is ,
hogy a marosvásárhelyi román 
értelmiség hangja teljesen elhal-
kult? Bár szinte minden értelme-
sebb román ember tudta az igaz-
ságot, a nyilvánosság előtt az Ön 
kivételével szinte senki nem mer-
te felvállalni.

– Nem hinném, hogy kivétel let-
tem volna. Más románt is ismerek, 

aki ugyanazokat az értékeket, gon-
dolatokat képviselte, mint én. Ezek 
viszont jobbára csak titokban szoli-
darizáltak velem, és négyszemközt 
adtak igazat, nagyon szűk körű ma-
gánbeszélgetések alkalmával báto-
rítottak. Az is igaz, hogy 1990 elején 
olyan időket éltünk, amikor nagyon 
kevesen merték felvállalni hitüket 
és meggyőződésüket. Nagy nyomás 
nehezedett az erdélyi román értel-
miségiekre, főként azon intézmé-
nyek részéről, amelyek Ceauşescu 
nélkül, de mindenképpen az ő po-
litikáját igyekeztek folytatni. Azt az 
asszimilációs politikát, amelyet lé-
nyegében nem is ő talált fel, hanem 
már 1918 óta a román állam zászla-
jára tűzött. Másrészt azt sem szabad 
fi gyelmen kívül hagynunk, hogy 
1989–90-ben egyik volt kommunis-
ta állam a másik után omlott össze 
és bomlott fel: Jugoszlávia, Cseh-
szlovákia, a Szovjetunió. Sokan at-
tól tartottak, hogy a történelmileg 
kiemelkedő román–magyar össze-
fogás Erdély leválását és Románia 
szétesését eredményezheti.

– Miért engedte meg Maros-
vásárhely mintegy 60 ezres ro-

mánsága, hogy 1989 után is ka-
tonatisztek, volt párttitkárok, 
propagandisták, kollaboránsok 
és szekusok álljanak a közösség 
élére? Nem volt igény egy más tí-
pusú elitre?

– Nemcsak akkor, hanem 1989
végétől az 1996-os választásokig az 
egész országnak nem volt igénye 
egyébre. Különben mivel magyaráz-

nánk, hogy hat éven keresztül ezek a 
retrográd erők voltak dominánsak?! 
Amelyek propagandájának köszön-
hetően Marosvásárhelyen, de úgy 
általában Erdély-szerte nagyon sok 
rendes, ám tudatlan román ember-
ben megerősödött az a tévhit, hogy 
a magyar közösség belső ellenség. 
Olyan, amelynek a kérései, köve-
telései felbontják az addigi rendet, 
a románságot pedig a társadalom 
peremére sodorják. A múlt embere-
inek sikerült elhitetniük, hogy ezt, 
a románok számára nemkívánatos 
helyzetet csak az ő jelenlétükkel, 
vezetésükkel, fundamentalista po-
litikájukkal lehet megelőzni. Ennek 
megtestesítői pedig a katonatisztek, 
volt szekusok, rendőrök voltak. Ezzel 
magyarázható, hogy a ’89 decembe-
rében tapasztalt Szekuritáté- és kom-
munistapárt-ellenes hangulat teljes 
fordulatot vett a magyarok ellen.

– Volt olyan pillanat, ami kor
gerinces kiállása miatt veszély-
ben érezte az életét?

– Nem nagyon volt időm erre
gondolni. Egyre-másra kaptam a 
névtelen fenyegető leveleket és hí-
vásokat. Olyanokat írtak és mond-

tak, hogy megölnek, a telefonzsi-
nórral fojtanak meg, de személyes 
látogatóim is akadtak a bábszínház-
ban, amíg ott dolgoztam. Egyikük, 
Vasile T. Suciu néhai milicista azzal 
jött be a munkahelyemre, hogy vol-
tak még ilyen árulók, mint amilyen 
én vagyok Avram Iancu idejében is, 
és azokat is kivégezték. Áprilisban 
mondvacsinált okok miatt kirúgtak 
az állásomból, egy hónap múlva – 
Kincses Előddel együtt – töröltek a 
parlamenti választások jelöltlistá-
járól. A nemzetközi összefogás és 
tiltakozás ellenére a román igazság-
szolgáltatás hajthatatlan maradt. Jó-
val később, 1998-ban, amikor Emil 

Constantinescu államfő kinevezett 
Románia észtországi és fi nnországi 
nagykövetének, egy kisebb tünte-
tést szerveztek a szüleim marosvá-
sárhelyi háza előtt, kérték a parla-
menttől a visszahívásomat, közben 
egy ablakot is betörtek. Mihai Răz-
van Ungureanu, az ország későbbi 
miniszterelnöke kiállt mellettem, és 
nemet mondott a nacionalista erők 
követeléseinek.

– Ha jól emlékszem, hosszú
évekkel ezelőtt, amikor egyik 
peres ügyéhez ügyvédet kere-
sett, a román jogászok között 
egyet sem talált.

– Jól emlékszik, sajnos tényleg
így volt. A magyar olvasók is jól tud-
ják, hogy a helyi román nyelvű na-
pilap, a Cuvântul Liber 1990 elejétől 
rendszeresen rágalmaz. Ugyanezt 
teszi, pontosabban tette a România 
Mare hetilap is. Hol magyar-, hol 
CIA-ügynöknek neveznek, Buda-
pest bérencének titulálnak, meg 
furcsábbnál furcsább hazug címké-
ket aggatnak rám. A szintén érintett 
Gabriel Andreescuval egyetemben 
rágalom és becsületsértés miatt 
bűnügyi feljelentést tettünk a két 

sajtóorgánum ellen: Bukarestben a 
România Mare, Marosvásárhelyen 
az itteni lap ellen. A fővárosban az 
ügyészség nem találta bűncselek-
ménynek azt, amit Corneliu Vadim 
Tudor és kollégái műveltek, itthon 
viszont elkezdődött a per, és nem 
sikerült egy román ügyvédet talál-
nom. Tudatosan nem fordultam ma-
gyar jogászhoz, hogy a bíróság még 
véletlenül se terelje etnikai síkra az 
ügyet. Így minden egyes tárgyalá-
son önmagamat képviseltem, míg 
az újság főszerkesztője, Lazăr Lăda-
riu egyetlen egyszer sem jelent meg. 
Mindig az volt a kifogás, hogy nem 
kapta kézhez az idézést. Magyarán: 
a bíróság képtelen volt kideríteni, 
Marosvásárhelyen hol lehet megta-
lálni a Cuvântul Liber főszerkesz-
tőjét. Lădariu addig húzta az időt, 
amíg a törvény megváltozott, és en-
nek következtében ejtették az ügyet, 
hiszen a rágalmazás fogalmát kivet-
ték a Btk.-ból és a polgári törvény-
könyvbe sorolták.

– Milyen érzés volt sokáig a
saját közössége által kitaszított-
ként élni?

– Egész életemre rányomta a bé-
lyegét a magyarbarátság. Így, ahogy 
visszatekintek az elmúlt harminc 
esztendőre, el kell mondanom, hogy 
több száz interjút adtam a magyar, 
illetve nemzetközi sajtónak, és mind-
össze egy párat a román médiának. 
Néhány kivételt leszámítva, 
sem a központi televízió, sem 
a kereskedelmi hírcsatornák 
nem kíváncsiak a vélemé-
nyemre. Pedig egy olyan ro-
mán családból származom, 
amelynek egyes tagjai mind a 19. 
század derekán, mind a 20. század 
elején kiálltak az erdélyi románság 
jogaiért. Ez egy olyan hagyomány, 
amelyet én a kölcsönösség elvének 
betartásával próbáltam honorálni. 
Elveim szerint ha egy kisebbség baj-
ba vagy sebezhető helyzetbe kerül, 
a többségnek az ő igazáért is ki kell 
állnia. Egy életen keresztül ezt val-
lottam. De ennek van egy ára, amit 
azóta is megfi zetek.

– Érik még fenyegetések?
– Nem. És már sértegetések sem.

Ellenkezőleg. Ügyintézés vagy 
adófi zetés végett sokszor olyan 
hivatalokba kell belépnem, vagy 
olyan üzletekben vásárolok, ahol 
rám ismernek, mosolyognak, ud-
variasan szolgálnak ki. Az az érzé-
sem, hogy azok az emberek is, akik 
nem osztják a véleményemet, még-
is tisztelnek, ha nem egyéb azért, 
mert a politikusokkal szemben, én 
mindvégig határozottan kitartot-
tam az elveim mellett, még akkor 
is, ha ez, mint említettem, bizonyos 
áldozatot követelt. Jómagam is há-
lás vagyok az ilyen embereknek, 
örülök, hogy elfogadnak, és ennek 
köszönhetően jól érzem magam 
Marosvásárhelyen.

Smaranda Enache számos 
emberjogi tanulmány, kötet 
szerzője, társszerzője. Több 
magyarországi díj kitüntetettje

▴ F O T Ó :  S Z U C H E R  E R V I N

• Egészen más értékeket képviseltek ugyan, mint azok, akik a marosvásárhelyi magyar-
ellenes csatározást kirobbantották, bűntudatot éreztek azok a román értelmiségiek,
akik a véres események idején, 1990 tavaszán éppen Budapesten tartózkodtak a ma-
gyar–román baráti találkozón. Egyikük az a Smaranda Enache volt, aki harminc éve –
számos kockázatot vállalva – következetesen kiáll az erdélyi magyarság jogaiért.




