HADHÁZY Zsuzsa

Az önkormányzat
nevében – ámen
Hatalmat, ha nagyon akar, mindenbõl fabrikálhat magának az ember: családanyai és családapai, elsõszülött, másod- stb. szülött mivoltából, abból, hogy szerelmes, de abból is, hogy nem szerelmes, rokoni és baráti státusából, kisebb-nagyobb fõnöki beosztásából és így tovább. Természetesen legkönnyebb dolguk a politikusoknak van, akiknek a hatalom eleve rendelkezésükre áll, fabrikálniuk sem szükség es, legfeljebb a hatalom mikéntjén kell itt-ott változtatniuk valamit,
hog y a lehetõ legnagyobb mértékben élhessenek – szükség esetén
vissz aélhessenek – vele. (Ami azt illeti, elég gyakran elõfordul a
„szükség esetén”!)
Van valami a hatalomban, ami mámorítóan hat az emberek legtöb b jére, és legalább olyan személyiségtorzulást okoz, mint a drog
vag y az alkohol. Még azok is, akik lelki alkatuk szerint szerény és
egyébként tehetséges emberek lennének, de hiányzik belõlük a végsõ
bölcsesség és az igazi emberszeretet, asztalcsapkodó, ordítozó
mániákusokká válnak, ha a hatalom – és a pénz (és persze a kettõ
sz orosan összetartozik, különösen a közép-kelet-európai viszonyok
között, ahol a civil szféra általi ellenõrzésük legfeljebb papíron létezik) – beleeszi magát zsigereikbe.
Védekezni csak egyféleképpen lehet ellenük: demokráciával. Ami
eg yre inkább a mindenféle hatalom fölötti civil ellenõrzést jelenti, ennek olyan törvények által való biztosítását, amelyek nemcsak papíron
léteznek, amelyeket nemcsak egy ország imázsának biztosítása érdekében hoztak meg, hanem egy társadalom, az adott társadalomban
élõ emberek valós igényeinek kielégítése érdekében, és így nem csupán keretei az illetõ társadalom életének, hanem mindenekelõtt biztos alapjai.
Ha ez megvalósul, akkor nem is olyan nagy baj, ha nem megfelelõ
ember „esik” valahol tisztségbe. Végeredményben a világon mindenhol vannak hatalmukkal visszaélõ köztisztviselõk. Akiket egy bizonyos
konjunktúra, a megtévesztett közvélemény, a pénz, a napi politika,
esetleg egy tévedés juttatott a szóban forgó tisztséghez, tehát – ebben
az esetben feltétlenül – a hatalomhoz is. Ilyenkor a társadalom, a politika és a közvélemény – legalábbis jobb házakban, ahol az alapok,
azok a keretek, amelyekrõl fentebb szó volt, léteznek – belátja tévedését (ha esetleg nem is ismeri el), és… lép. A lépés pedig mindig az
ad ott tisztséget méltatlanul betöltõ közalkalmazott ellen irányul.
Mond om… jobb házakban. Másutt azonban a hatalom birtoklása
még hosszú évekig elhúzódhat azután is, hogy bebizonyosodott: a birtokló nem egyszerûen él, hanem visszaél a hatalmával. Ez pedig csak
olyan helyen történhet meg, ahol egyrészt a hatalom többi birtokosának is vaj van a fején, másrészt az állampolgárok nemcsak megszokták , hanem természetesnek is veszik, hogy hazudjanak nekik, sõt –
talán – el is várják ezt a hazudozást, mert az ügyes hazugságot a hozzáértõ politizálás lényegének tekintik.
N yakatekert gondolkodás, de gyakran beválik, ha mindkét szemp ont általánosan jellemzõ egy országra.
Azért még ilyenkor is kerül néha megoldás: a nevetségesség. Mert
a hatalom bármilyen szintjén álló tisztségviselõ erkölcsileg megsemmisül, ha nevetségessé válik: megsemmisül azok szemében, akik fölött állónak tudja és hiszi magát, és megsemmisül a vele egyívásúak
sz eméb en is, mert önmagával együtt õket is nevetségessé teszi.
Amikor Gheorghe Funar, Kolozsvár polgármestere szeptember
1 2 - én bejelentette, hogy amennyiben a kormány egy héten belül nem
váltja le a két „szélhámost”, Vasile Soporan prefektust és Dan Canta
alprefektust, éhségsztrájkba kezd, a fél város nevetett. Azóta is nevet,
és készül a látványosságra. Sajnos, csak a fél város. A másik félnek
vagy nincs érzéke a nevetségességhez, vagy fel van háborodva, amiért
az t, aki tíz éve „óvja” õt a „magyar veszély”-tõl, ilyen helyzetbe hozták. Vasile Soporan bejelentette, hogy biztosítja az éhségsztrájkoló
polgármester egészségügyi védelmét, Dan Canta pedig azt, hogy mozg ósítja az Egészségügyi Igazgatóságot Funar egészsége érdekében,
mert a polgármesternek a börtönben szüksége lesz arra. Õk is nevettek tehát. Legalábbis látszólag. Mert nem hiszem, hogy öröm számukra ennyire tehetetlennek lenni egy közönséges kis polgármesterrel sz emben. És számolniuk kell azzal, hogy a város nevetõ fele rajtuk
is nevet. A tehetetlenségükön. Mert azért ez furcsa. És egyre hangosabban hallatszik a kérdés: miért?
Ho gy egy városatya zsarolni próbálja a kormányt, az, ha szokatlan is, de nem ritkaság. A baj az, hogy a kormány és képviselõje, a
prefektus, valamint a rendõrség – tehát mindazok, akik ebben az
ügyben léphetnének – eltûrték, hogy Erdély fõvárosában idáig fajuljon a helyzet (most nem térek ki arra, miért jött jól több mint tíz évvel ezelõtt, éppen Erdély fõvárosában egy ilyen polgármester), hogy
nem léptek akkor, amikor még könnyedén megtehették volna, amikor már rég világos volt az, amit egy kolozsvári neurológus, az
Egészségügyi Igazgatóság igazgatója, néhány héttel ezelõtt kimondott: Funar paranoiás idegbeteg. Ez, ami az egészségi állapotát illeti.
És m ár ez is képtelenné tenné egy város igazgatására. De ne felejtsük el azt sem, hogy annyira azért soha nem volt beteg, hogy ne tud-

ja kihasználni tisztségét családja meggazdagodása érdekében. Méghozzá túlzott meggazdagodása érdekében. Bár a törvények, ugyebár,
kimondják, hogy városi tisztségviselõnek és családtagjainak nem lehet kapcsolata olyan cégekkel, amelyek a városházával szerzõdéses
viszonyban állnak, közismert, hogy a városi munkálatok nagy részét
olyan cégek végzik, amelyekben ifjabb Funarnak érdekeltsége van.
Hogy ez mit jelent? Például azt, hogy a városban gombamód elszaporodott villanyrendõrök felszerelésére és karbantartására is az õ
cégével kötött szerzõdést a városháza, és egyetlen villanyrendõr karb antartásáért több mint kétmillió lej üti a markát. Jó vicc, nem?
Amikor vannak, akik fele ekkora havi jövedelembõl kénytelenek élni, és nem azért, mintha nem dolgoznának vagy nem volnának hozz áértõ szakemberek. Csak hát nehéz ám felvenni a versenyt hozzáértésben valakivel, aki önnön hatalma (és pénze) érdekében hol a
központosítás, hol az önkormányzatiság elõnyeit használja ki anélkül, hogy voltaképpen fikarcnyit is törõdne a rábízott várossal vagy
akár annak a nemzetnek az igazi érdekeivel, amelynek védelmét oly
fennen hangoztatja.
A b elügyminiszter kijelentette, hogy a kolozsvári áldatlan helyzetet
a kolozsváriaknak kell megoldaniuk. Ezzel mintegy elismerte, hogy a
k ormány az õt nevetségessé tevõ polgármesterrel szemben tehetetlen, hogy a sok Funar ellen kezdeményezett bûnvádi eljárás nem vez et eredményre. Vajon miért? Azt akarta ezzel mondani, hogy azok
mind megalapozatlanok? Vagy a Caritas szelleme kísért? Nos, érti, aki
érti.
Kolozs megye prefektusa politikai összefogásra szólította fel a pártok at Funar ellen. Nem késõ ez egy kicsit? Van-e most két olyan párt
Kolozsváron, amelyik bízik a másikban? Különben sem elég arra támaszkodni, hogy a kolozsváriak nagy részének elege van Funarból.
Már rég elege van. A különbözõ pártok eddig mégsem igen mozgolódtak , csak most, amikor már nemcsak a magyarok vannak terítéken,
hanem többségi tisztségviselõk is, és nemcsak Kolozsvár gazdasági és
esztétikai szempontból való tönkretétele folyik, hanem az egész ország imázsának a tönkretétele. Az elégedetlenségen kívül pedig szükség lenne egy jelöltre is. Valakire, aki a következõ választásokig is-

mertté válik, akit ismertté tesznek, és akiben a kolozsváriak képesek
lesznek megbízni. Ez pedig nem könnyû feladat. A többi párt az eddigi választások elõtt mindig késõn kapott észbe, késõn kezdett megfelelõ embert keresni, késõn kezdte õt megismertetni a választókkal. S
talán nem is elég hatékonyan. Amellett pedig eddig sem lehetett
k önnyû, most talán még kevésbé lesz az, megfelelõ jelöltet találni,
mert mindenki tudja, hogy ez után a sáskajárás után nehéz lesz javítani a kolozsvári közállapotokon, hogy nehéz lesz megküzdeni a hátramaradó Funar-korrupcióval és -pénzzel.
Elég baj, hogy ehhez nem elég a közakarat. Politikai akaratra is
szükség lenne. Bár most talán elmondhatjuk, hogy ez talán-talán
már megvan. Akkor mi hiányzik? A bátorság? Vagy a még mindig közp ontosított hatalom ereje, hogy központilag megoldjon egy mindenk ire nézve kedvezõtlen helyzetet, amikor az önkormányzatiság nevéb en valaki teljhatalommal fosztja ki a várost, amelyet pedig igazgatnia
kellene, és fosztja meg állampolgárait a reménytõl, hogy valaha is felemelt fejjel nézhessenek egy más helység lakóinak a szemébe?…
„Ki itt belépsz…” – tudják ezt a külföldi befektetõk, elkerülik tehát a várost. Õk megtehetik. Tudják ezt a polgármester volt barátai és
harcostársai is, akik jóformán már mind elhagyták, talán azért, mert
okos városgazda mást is a húsosfazék mellé enged, de a paranoiás
városgazda nem. Õk is kerülik tehát a várost, ha tehetik, ha pedig
nem tehetik, legalább polgármesterét kerülik. Kik maradtak mellette? Fizetett alkalmazottai, akiket, ha mással nem, beosztásukkal kézben tart. Kik támogatják? Mindenki, aki ha mást nem, egy lakást kap ott tõle. Vagy legalább egy „jó” szót, mely szerint õ magasabb rendû,
m int a többiek, csupán csak azért, mert többséginek született, s mert
többséginek született, a többiek állandóan veszélyeztetik létét. Szkizofrén helyzet: többnek tudni magamat a másiknál, de félni a másiktól. Érdemes lenne ezen elgondolkodni, kár, hogy akik ezt igazán beveszik (nem azokra gondolok, akik csupán mondják, mert ismerik
ennek az állapotnak a manipulatív értékét), nem szoktak gondolkodni.
„Ki itt belépsz…” Mi azonban nem lépünk, nem léptünk be ide.
Mi, igazi kolozsváriak, akik szívünkön viseljük városunk boldogulását, itt vagyunk, itt voltunk. Mit tehetnénk tehát? Nevetünk. Egyelõre.
HADHÁZY ZSUZSA 1952-ben született Kolozsváron. Szabadúszó újságíró,
a Provincia lapszerkesztõje. Kisesszé, publicisztikai írások a romániai
magyar lapokban.
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Egy helyzet
metamorfózisa
A Tessék! Poftiþi!-tõl a
Poftiþi! Tessék!-ig
Az alcímben szereplõ szavak helyének, illetve sorrendjének az utóbbi
id õb en történt felcserélõdése abban az ismert kínálkozó szófordulatb an, amellyel a magyar lakosságú erdélyi helységekben fogadnak, az,
hog y a román kifejezés egyre gyakrabban kerül a magyar elé, sokatmond ó példája az elmúlt néhány évben az erdélyi magyar ember gond olkod ásában végbement változásoknak. Attól függetlenül, hogy a kettõ közül melyik változatról van szó, a kifejezés – a megszólító személy
jóérzésén vagy elõzékenységén túl – statisztikai arányt, hatalmi viszonyt is kifejez, annak minden társadalmi-gazdasági és politikai jelentõségével együtt. Az, hogy melyik kifejezés kerül elõre, közvetve a
b eszélõ elismerését mutatja annak a nyelvnek a többségi helyzetével
k ap csolatban, amelyhez az adott szó tartozik.
Azoknak a románoknak, akik ezt a kifejezést mindennap hallják,
az csupán mindennapi közhely. Az alkalmazkodási nehézségekkel
küzd õk számára viszont olyan lehetõség, ami újabb sztereotíp szemrehányásokra ad okot a magyar kereskedõkkel szemben, akik, Uram
b ocsá’! nem akarják kiszolgálni õket, ha nem magyarul beszélnek
(ami ürügyül szolgál a magyarellenes érzelmek „felmelegítésére”).
Végül pedig, a többiek számára, ez az üdvözlési forma merõ egzoti1
kum. Ami viszont a magyarokat illeti, a kezdeti változatról (Tessék!
Poftiþi!) a másikra való áttérés a többséggel kialakított viszony szemp ontjából tulajdonképpen visszafejlõdést jelent, az új helyzet „elfogadását”, „beletörõdést”.
Az erd élyi magyarok, különösképpen azoknak a helységeknek a lakói, ahol a beolvasztás folyamata „sikeres” vagy „menetrendszerû”
volt, amint azt annak hívei mondanák, jelenleg megpróbáltatásokkal
teli idõszakot élnek át. A helyzet valamennyire hasonló ahhoz, amelyb en a szászok voltak a 80-as évek eleje táján (mára csupán egy „fekete
d ob oz” emlékeztet a jelenlétükre). A romániai magyarok sohasem
szemb esültek még népességük ilyen drasztikus csökkenésének a veszélyével, mint jelenleg. Az azonban, hogy ez az tendencia – ami
eg yéb ként különbözõ szempontokból, de a román társadalom egészére vonatkozik – folytatódik-e, vagy megállítható, még a jövõ titka. Szerencsére a politikai rendszer ma már más, mint az, amelyik az erdélyi
és bánáti németeket – pénzért – tömeges kivándorlásra ösztönözte,
ezenkívül Németország gazdasági vonzereje is nagyobb volt akkor (is),
mint a mai Magyarországé.
A mag yarok rágalmazói fel vannak háborodva, mert – mint mondják – ez a kisebbség túl sok jogot követel magának (általában a Románia által is aláírt nemzetközi szerzõdésekbe foglalt jogokról van szó).
Az ország ádáz védelmezõi ugyanakkor elfelejtik azt az elemi tényt,
hog y a többség és kisebbség között fennálló hatalmi viszonyban ez
utóbbinak inkább felajánlják, mintsem hogy az kivívhassa magának
azok at a jogokat, amelyeket számára a törvényhozás rendszere biztosít; léteznek bizonyos kulturális határvonalak – különösen a posztkommunista közép-európai térségben –, amelyeken kívül követeléseik utópikus felhangot kapnak. Ezért a magyar közösség vezetõi által alk almazott maximalista logika – Legyetek realisták, kérjétek a lehetetlent! – végül is érthetõ mindaddig, míg kéréseikre rugalmatlan
meg oldások születnek. Mi több, az ezeket a követeléseket meghiúsító
log ika szimmetrikus: eltúlozzák a szóban forgó jogok biztosításának
feltételezett, nem kívánt hatásait annak érdekében, hogy minél kisebb
számb an és minél több megszorítással biztosítsák azokat. A szó
machiavellisztikus értelmében a (politikai) hatalom azt jelenti, hogy a
másikat akkor is (vagy leginkább akkor, nemde?) befolyásolhatod,
amikor az nem ért egyet szándékaiddal. A kisebbséggel való építõ jelleg û viszony létrehozása azonban a demokratikus játék bizonyos
érettségét feltételezi, a valódi tekintély és pótlékai közti különbségtételt, azt, hogy a hatalommal való élés ne a „csontzenész” álláspontjáról történjék, hanem a másik egyetértésével, esetleg meggyõzésével.
Magyarnak lenni tehát a mai Romániában nem éppen identitásbeli
álom. Nem könnyû jól érezned magad abban a társadalomban,
amelyben mindenféle kellemetlenséget varrnak a nyakadba, és téged
tesznek bûnbakká (hol azt, hogy a templomban fütyültél – himnuszt
– , hol azt, hogy Trianonod sem volt, hogy december elseje sem tetszik
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neked, és így tovább ). Gyakran ez a romániai magyar közösség felé
irányuló ellenséges magatartás a magyarázata e társadalmi csoport viselked ésének, beleértve az azonosságtudat visszafejlõdését és az elvándorlás jelenségét is.
A magyar azonosságtudat visszafejlõdésének okairól a román területen belül már a Provincia hasábjain is írtam. Most csak két, e jelenséghez szorosan kapcsolódó, statisztikai adatot hozok fel példaként. Nyilatkozat címmel a forradalmat követõ napokban Marosvásárhely több pontján lehetett olvasni az RKP következõ feljegyzését,
amelyet a haldokló párt dokumentumai között találtak a forradalmárok:

FELJEGYZÉS
M arosvásárhely municípium lakosságának nemzeti összetételére
vonatkozóan
– Az 1977-es népszámláláskor Marosvásárhely municípium lakossága 130 051 lélekszámú volt
– ebbõl:
46 558 román
35,8%
81 151 magyar
62,4%
2342 más nemzetiségû
1,8%
– 1985. január 1-jén Marosvásárhely municípium lakossága
154 904 lakos volt
– ebbõl:
66 420 román
42,9%
85 176 magyar
55,9%
(tulajdonképpen 55% – az én megj. – C. M.)
3308 más nemzetiségû
1,2%
(tulajdonképpen 2,1% – az én megj. – C. M.)
– Ahhoz, hogy Marosvásárhely municípium román lakossága a
következõ két évben elérje az összlakosság 50%-át vagy meg is haladja azt, engedélyt kell kapnunk arra, hogy ebben az idõszakban a város szocialista egységeibe kb. 7600 román nemzetiségû családot vegyünk fel, átlagosan 3 személyt számítva családonként, azaz 22 800
személyt, így a következõ ötéves terv végéig a municípium román
nemzetiségû lakossága az összlakosság kb. 58–60%-át teszi majd ki.
Marosvásárhely, 1985. november 1.
Az 1992-es népszámlálás adataihoz 3viszonyítva az idei népszámlálás elõzetes eredményei Marosvásárhely municípiumban a következõ
különbségeket mutatják:
Év

2002
1992

Összlakosság
149 577
164 445

Románok

Magyarok

75 316
75 851

69 804
84 448

Más
nemz.
4423
4143

Nem
nyil.
34
3

Minden magyarázat fölösleges.

*
Néhány éve volt politikai foglyok, a velük készített interjúk során, bevallották nekem, hogy abban a pillanatban leszel valóban „politikai rab”
(a kifejezés tõlük származik), amikor elõször álmodod azt, hogy rabruha van rajtad. Azt hiszem, hogy – természetesen más összefüggésben –
hasonló kellemetlen felismerés – a kisebbségi létre való eszmélés – lett
úrrá Makkai Sándor erdélyi református lelkészen is, mielõtt 1937-ben
megírta volna robbanó hatású, izgató és ugyanolyan mértékben tragikus
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Nem lehet címû írását . Azóta a romániai magyarság többszöri megpróbáltatáson és néhány rövid, kegyes idõszakon ment keresztül. Úgy hiszem, ilyen kritikus pillanat a mostani is. A drasztikus (a népszámlálás
elõzetes eredményei szerint az utóbbi tíz évben körülbelül 200 000 fõs)
népességcsökkenésnek és annak a sötét kilátásnak, hogy ez a folyamat a
jövõben sem áll meg, közösségi szinten csakis negatív hatása lehet. Azt
az emberi magatartásváltozást, ami annak a következménye, hogy az
alany tud a kutatók általi megfigyelésérõl, a társadalomtudományokban
Hawthorne-effektusnak nevezzük. A romániai magyarok esetében a
magatartást befolyásoló tényezõ tulajdonképpen post-factum jelentkezik, annak a folyamatnak a tudomásulvételével egy idõben, aminek elsõ
fázisai már végbementek. Olyan pszichológiai küszöb elõtt állnak tehát,
melyet át lehet vagy nem lehet átlépni.
A következõ lépés természetesen az lenne, hogy feltegyük a kérdést:

lõk politikai tetteiben, és hogy az a létjogosultság és megbecsülés, amelynek az RMDSZ választói körében örvendett, már nem a régi. (Mégiscsak
nagyfokú, óriási mértékû ártatlanság szükséges ahhoz, hogy ha csak addig is, amíg átjutsz a túlsó partra, politikai szövetségese maradj annak a
pártnak, amelynek vezetõje szerint, ha Tõkés László – vagyis saját tiszteletbeli elnököd – románnak születik, Vadim Tudornak hívnák.)
Az RMDSZ szavazói és megszavazottjai közti kapcsolat bizonytalan
jellegéhez hozzáadódik annak a megosztottságnak az átvétele is, amely
az ez évi magyarországi választásokon a politikai színtéren lecsapódott.
Tehát régebbi, lappangó konfliktusok fokozódásának és felélénkülésének tanúi vagyunk a szövetségen belül. A meglévõ csoportok különbözõ
szempontok, illetve összeegyeztethetetlenségek szerint különülnek el: a
jelenlegi vagy a volt budapesti kormányzat iránti rokonszenv; túlnyomóan nosztalgikus, illetve túlnyomóan pragmatikus beállítottság; a
regionalizmus kérdésének különbözõ prioritási foka; hatástalan moralizáló álláspontok, illetve olyanok, amelyek nem tartják igazan értékesnek
azokat; fiatalok párhuzamos, egyik vagy másik csoportosulás támogatta
táborai stb. Ez a kép még kiegészül az RMDSZ-en kívül álló magyar polgári és politikai erõkkel, amelyek rendszerint ellenzik a szövetség jelenlegi politikáját (lásd Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós és más jelentõs magyar lakossággal rendelkezõ helységek helyi választásainak esetét). Nem kizárt, hogy a jövõben nõni fog ezek száma, és a következõ választásokon a helyzet csak bonyolódik.
Az RMDSZ-en belüli szakadások tehát ismertek és egyre tisztábban
láthatóak. A mérsékelt marosvásárhelyiek csoportjához (Markó Béla,
Frunda György, Borbély László) viszonyítva a Reform Tömörülés (ex)temesvári „szélsõségesei” (Toró Tibor, Szilágyi Zsolt, Tõkés László), úgy
tûnik, egyre közelebb kerülnek a magyar választók elvárásaihoz. Mellettük létezik még egy liberális és egy polgári szárny, valamint néhány személyiség (mint Verestóy Attila, Ráduly Róbert stb.), akiket nehéz valamilyen csoporthoz sorolni. Végsõ soron az RMDSZ sem kivétel az utóbbi tíz
év fontosabb romániai politikai pártjaira jellemzõ eklektikus rajzulat
alól (liberálisok posztkommunista vezetõkkel, szociáldemokraták szélsõséges nacionalista rokonszenvekkel vagy kommunista beütésû, oroszbarát nacionalisták
Azon túl, hogy a PSD–RMDSZ paktum arra „kötelezi” a magyar parlamenti képviselõket (business is business), hogy olyan törvényeket is
megszavazzanak, amelyeknek vajmi kevés közük van a demokratikus
szellemhez, az RMDSZ jelenlegi vezetõi, úgy tûnik, túl nagy kompromisszumot kötöttek egy ilyen kicsi közösségi ajánlathoz képest. Ha támog atást is élvez az a gondolat, hogy az RMDSZ, különbözõ módon,
részt vegyen a kormányzásban, ami, esetleg, mindkét fél számára elõnyös, ostobaság azt hinni, hogy ez bármilyen árat megér, még a hitelesség elvesztését is. Az RMDSZ-en belüli krízishelyzet elsõsorban azokból
az ellentmondásokból következik, amelyek a jelenlegi vezetés által folytatott politikai menedzsment és a különbözõ belsõ csoportosulások kilátásai/elégedetlenségei között fennállnak. Ez tulajdonképpen olyan
probléma, amely a szövetség politikai magatartásán belüli megalkuvás/
radikalizmus fokától függ, és a konfliktus a választók szintjén is érzékelhetõ. A jelenlegi vezetés gyenge pontjai legfõképpen a Markó-periódus
kimerülésébõl származnak, és összefüggnek a szövetségen belüli hatalom átruházásáért folyó alkudozás bizonyos merevségével. Mindezekhez hozzáadódik még a magyar népesség elvándorlását csökkenteni hivatott és a fiatal generációt szélesebb körû és tevékenyebb részvételre
ösztönzõ (elsõsorban gazdasági) kínálat hiánya.
A jelenlegi krízishelyzetet csak belülrõl lehet megoldani. A szövetség
mostani vezetése ugyanazokat a kimerültségre, ha úgy tetszik,
imagológiai telítettségre valló jeleket mutatja, mint a román választók
által 1989 után elfogadott többi párt (innen ered a PRM – az egyetlen, a
kormányzásban gyakorlatilag még részt nem vett párt – felemelkedésének lehetõsége is). Az RMDSZ-nek, akárcsak a román politikai színtér
egészének, a választók számára új távlatokat nyitó új politikai vezetõkre
és modellekre van szüksége. Természetesen létezik a tervezetbe való belemerevedés lehetõsége is, amely azzal, az RMDSZ ellenségei által is
igen jól ismert kockázattal jár, hogy a szövetség eltûnik az ötszázalékos
választói küszöb alatt. A bölcsesség azonban, a politikában is, a kellõ
idõben történõ visszavonulásból áll.
Fordította: NASTASÃ-KOVÁCS Annamária

Jegyzetek
1

„mit lehet tenni?” A jelenlegi kormányon levõk részérõl a dolgok elég
egyszerûeknek tûnnek. A látszólag nyugodt együttélést az RMDSZ-szel
szabályosan visszatérõ (és idõzített), a kétoldalú egyezményre vonatkozó
figyelmeztetések, illetve hivatkozások idõszakai tarkítják, s eközben úgy
tûnik, hogy a PSD-kormány nemigen aggódik a magyar kérdés és ennek
a külvilág felé mutatott fétisizált képe miatt. Csakhogy a PSD és az
RMDSZ közötti „béke és barátság” nem szükségszerûen jár együtt a PSD
és a magyar választók közti hasonló viszonnyal. Az már csaknem biztos,
hogy az RMDSZ jelenlegi vezetõi egyre inkább kizárólagosan politikai és
egyre kevésbé szimbolikus vagy erkölcsi síkon képviselik a magyarságot.
Az átszocializálódási folyamat teljében, hogy willkymlickai megállapítással éljek, az RMDSZ félig-meddig „elbukarestiesedett” vezetõi egyre
messzebb kerülnek az õket megbízók – a hû és következetes magyar választópolgárok – modelljétõl. A szavazók-megszavazottak kölcsönös egymás-megítélése az elõbbiek részérõl egyre inkább a megalkuvás felé tolódik el. Ha összehasonlítjuk azokat a legkevésbé sem ortodox gesztusokat, amelyeket a magyarok (is) tettek az urnák elhagyása után az utolsó
elnökválasztások második fordulóján (az Iliescura való negatív szavazás
következtében) és a Nãstase meg Markó urak találkozásai alkalmából
megjelenõ egyre protokollárisabb mosolyokat, világossá válik, hogy az
RMDSZ-re szavazók egyre kevésbé ismernek magukra az õket képvise-
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Ugyanazzal a szociolingvisztikai jelentéssel találkozunk a székely kürtõskalács esetében is . A kifejezést – a bukaresti üzletekben pontosan így írva, a Fekete-tenger partját széltében-hosszában bejáró mozgóárusok kedves fonetikai fordításában
„Chiurtoº colaci” névvel illetve – Pruteanu-szerû fordításban Tulnice-ként emlegeti
néhány kolozsvári árus (mintha ezek a „gasztronómiai politizálások” ízesebbé tennék más kultúrák konyhai különlegességeit).
Hogy friss példával szolgáljak, a Román Hírszerzõ Szolgálatnak (SRI) a sátánista
moz galmakkal foglalkozó utolsó jelentése megemlíti, hogy ezek magyar közvetítés
útján jutnak Romániába. A baj az, hogy nem nagyon van választási lehetõség. Ha a
Fekete-tenger a legjobb szomszédunk (ez igen, ez nagyszerû külpolitikai kinyilatkoztatás!), akkor Magyarország az egyedüli és a legnyugatiasodottabb állam, amellyel
köz ös határunk van. Mindez – akaratlanul, de kikerülhetetlenül – nagy társadalmi
kockázatot hordozó kulturális importot is feltételez. Annak idején az egész shopping
t ourism jelenség, majdnem mindenik zenei, mûvészeti vagy divatirányzat, ami a
k ultúrával foglalkozó elvtársak számára oly romlottan bûzlött, szintén magyar csatornákon áramlott be, és a szerbektõl, akik azonban azóta kissé visszafelé fordították
a történelem kerekét...
Az idei népszámlálás elõzetes adatai hasonló tendenciát mutatnak más, magyarok
által lakott helységekben is.
Az író többek között megjegyzi: A ki sebbségi problémák összességére nem lehet
tisztességes megoldást találni, mert már maga a kisebbségi kategória is méltatlan és lelkileg lehetetlen. […] Valamely kisebbség élethez való joga sajátos kultúráján keresztül igazolható. Ha kiszakítjuk életterébõl, a kisebbségi kultúra nem
f ejlõdhet, és ha nem fejlõdik, akkor hanyatlik, a kulturális értékelési szempontok
és az erkölcsi nívó pedig csökken. A kisebbségi sors nem politikai vagy társadalmi, hanem erkölcsi lehetetlenség.

MARIUS COSMEANU 1967-ben született Marosvásárhelyen. A Monitorozó
ésElemzõ Csoport szociológusa. (Fu)turism: strategiile migraþionale ale
românilor din Ungaria [(Fu)turizmus: a magyarországi románok migrációs stratégiája], Altera, 1999, 9; Antinostalgia, Sfera politicii, 2001.

Cristina
GHEORGHE

(Megint) jönnek az
amerikaiak
Nem tudom, miért (Istenem, ez is csak egy szófordulat…), az amerikaiakat nagyon várják román földön. Beléjük helyezték a bizalmat a második világháború megnyerésével kapcsolatban, és õk voltak azok is, akiknek meg kellett volna szabadítaniuk bennünket az újonnan létrehozott
kommunista rendszertõl a háború után. Ugyancsak a román kívánta,
hitte, remélte, függetlenül attól, hogy a kapanyelet fogta-e, vagy kereskedõ, illetve kisvállalkozó volt-e, hogy az amerikaiak jövetele megoldja Románia problémáit. Mivel senki nem ismerte õket túlságosan, a fontos
csak az volt, hogy jöjjenek.
De az amerikaiak nem jöttek csak kb. ’96-ban, hogy megvigasztaljanak, amiért kimaradtunk a NATO-ból. A kommunizmus viszont sokkal
hamarabb ideért (Oroszország, legalábbis egyesek számára, sokkal közelebbi volt és maradt, mint Amerika), és sikerült megszereznie és aztán elveszítenie a legkedvezményezettebb ország klauzáját, vagyis néhány olyan gazdasági könnyítést, amelyet aztán nem tudott mással helyettesíteni, mint az afrikai országokkal kötött szerzõdésekkel; az pedig
köztudott, hogy azok gazdasága mennyire engedte meg nekik a más országokkal való üzleteket, még ha kommunista országokról volt is szó.
De az amerikaiak jöveteléhez kapcsolódó
álom továbbra is létezett, továbbra is új híveket szerzett magának, vagy megerõsítette a régiek reményeit és meggyõzõdéseit. Nem tudom,
hogy a kommunista társadalom bukása után továbbra is úgy gondoltak-e a románok az óceánon
túli felebarátaikra, mint holmi csodaszerekre,
különösen, mert a láthatáron új csodaszer jelent meg: az Európai Közösség, amely késõbb
Európai Unióvá alakult. A különbség csupán
annyi, hogy most senki nem mondta, hogy
jönniük kell az európaiaknak, hanem azt
hangoztatták, hogy be kell lépnünk Európába, egyesek még csodálkoztak is,
hogy Európa nem fogadott be gondolkodás nélkül, minden formaság
nélkül (mert hiszen Európa az Atlanti-óceántól az Urálig terjed, nem igaz?).
De ne kalandozzunk el túlságosan, mert az
amerikaiak ismét „jönnek”. Természetesen nem
közvetlenül, hanem megbízottak személyében, hiszen az út hosszú, az
idõ pedig pénz, amit õk nagyon jól tudnak. A megbízott, Mircea Geoanã,
augusztus 6-án Washingtonban Colin Powell-lel, az Egyesült Államok államtitkárával találkozott, és (köszönetet mondva az integrációban mind
ez ideig nyújtott segítségért) Románia NATO-jelölését, valamint az Egyesült Államok és Románia közti stratégiai partnerség megerõsítését vitatta meg vele (különös tekintettel a gazdasági területre). Az amerikaiak,
(feltehetõen) udvariasságból, szintén köszönetet mondtak a segítségért
(szükségük volt rá?), amelyet Románia nekik nyújtott az antiterrorista
koalíció Enduring Freedom nevû, Afganisztánban folytatott mûveletében, azért, hogy stabilitási tényezõ a Balkánon (úgy legyen…), a Nemzetközi Büntetõ Törvényszék elõírásainak 98. cikkelyére vonatkozó kétoldalú megállapodás megkötéséért, amely szerint Románia kötelezi mag át arra, hogy neki adja ki azokat a román területen lévõ amerikai katonákat, akiket az amerikai igazságszolgáltatásra tartozó bûnök elkövetésével vádolnak.
Közismert, hogy a diplomácia szavakat jelent. Sok szót. Köszönetnyilvánítást, kézszorításokat, koktélokat, titkos vagy nyílt találkozásokat,
jótékony célú bálokat és megint csak sok-sok köszönetnyilvánítást, mindenki részérõl, minden részvevõnek címezve. Leggyakrabban ilyen körülmények között oldják meg a legfontosabb kérdéseket. Nem tudhatjuk, hogy a román külügyminiszter találkozása az amerikai hivatalosságokkal valóban megoldja-e Románia atlanti integrációjának problémáját, különösen pedig gazdasági helyzetét. Nyilvánvaló viszont, hogy a
szerzõdés megkötése nem volt túl diplomatikus lépés az Európai Unió
felé, amelyrõl, úgy tûnik, vezetõink teljes mértékben megfeledkeztek.
Reméljük azonban, hogy a két ország képviselõinek ez az új, akár
pulykával és sütõtökös palacsintával, akár anélkül megtartott hálaadás
napja nem csupán formális jelentõséggel bír majd, hanem valóságos
hatása lesz a román gazdaságpolitikákra (ha léteznek ilyesmik) és az
euroatlanti szervezetekbe való integrációra. Ebben az esetben nem tudom, lesz-e okuk az amerikaiaknak bármit is megköszönni nekünk,
noha nekünk biztos lesz mit megköszönnünk nekik, mert udvariasságukkal sikerült legalább egy kicsit megmozgatniuk… És eszünkbe juttatniuk, kicsit késõn ugyan, csupán mikor európai utalások kezdtek elhangzani, hogy a különbözõ szerzõdések aláírása nem egyszerû formaság, hatásuk is van, még diplomáciai is.
Fordította: HADHÁZY Zsuzsa
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