
KIPKETAMÁS

"Hazátlan lettem otthon ..."

Zakatolunk Debrecen felé, Szolnok után elzúg mellettünk az ellenvonat, az Orient
expressz, s e sorok írójának eszébe jut, maga is hányszor utazott ezen a járaton, erdélyi
kóborlásaiból hazafelé jövet. Mint kellemes emlékek idéződnekemlékezetébe többórás
késések, packázások a vámvizsgá1atnál: epizódok azokból az időkből, egy-két-három év
előttről,amikor kelet-európai mércével mérve még nagyjából rendben mentek a dolgok
Láthatjuk némi túlzással akár aranykornak is az akkori viszonyokat a mai - s a holnapi,
netán holnaputáni - állapotokhoz képest, de fölfedezhetjük bennük a mostani helyzetre
utaló baljós jeleket is, különösen így visszatekintve. Van azért, ami még változatlan:
ugyanolyan kiszámíthatatlanul késve járnak a vonatok, bemegy Erdélybe és ki is jön onnan
az Orient expressz, lásd az előbb elrobogott szerelvényt, az is igaz viszont, hogy Pesten
néhányan úgy szállnak le róla mostanában, hogy eldobják a visszaútra szölö jegyet.

Erdélyi menekültek

Nagyapám fülének ismerősen csengene a fogalom, sokat mesélt erről. A2 első világ
háborút egymást meghaladó és fölszámoló forradalmak követték, és egy békétlenséget és
további háborút szító béke, amely szétszaggatta Magyarországot, területének kétharmadát
a frissen létrebábáskodott vagy kamaszos hirtelenséggel öntudatra ébredt környező

á1lamoknak juttatta ( sőt még az ugyancsakvesztes Ausztriának is jutott egy darab belőle).
Erdély teljes egészében Romániához került, magyarok tízezrei menekültek akkor a "vae
víctis" történelmi igazságtaIanságsolgá1tatása elől. Sokan hónapokig, s akadtak, akik
évekigvagonokban laktak közülük akkor - közel hatvan évvel később ezeket a vagonokat
nagyapám hiába keresné, Igaz, nem is jöttek még több tízezren (a hivatalos adatok 1988
júliusában nem egészen hatezerrölszölnak), nem is veszítettünk most el háborút (a
legutóbbit is már negyvenhárom éve), közel sincs úgy kivérezve az ország. De valamit
azért most is elvesztettünk - talán a békét?

Néhány háborús évnyi ( 1940-44) intermezzöt leszámítva Erdély két-, két és fél millió
lakosa közel hatvan év óta román állampolgár: kisebbségi helyzetet él, de egyre inkább
csak túr, ameddig tűrni képes. Természeténél fogva sem könnyű kisebbségi sorsuknak
fokozatos rosszabbodása harminc éve tart: 1957 után kezdődötta magyar iskolarendszer
felszámolása a kolozsvári magyar egyetem beolvasztásával a román univerzitásba. A2 ezt
követő hatósági lépések hosszú meneteléssé summázódtak már, míkor itthon a sajtóban
még mindig nem létezett Erdély, csaka testvéri Románia, Sándor Györgyegy"humorzsája"
híven jellemezte ezt a helyzetet: "az iskolában megrendezték a népszerű vetélkedőt: ki tud
többet a Szovjetunióról - és kevesebbet Csíkszeredárölt"

Évek, évtizedek óta tart a magyarok lassú kivándorIása Erdélyból, elsősorban az alkotó
értelmiségieké, akik fokozatosan érezték beszúkülni mfiködési területüket, s remélték,
hogy az anyaországból hazajutó múveikkel is őrizhetik, éleszthetik a határ túloldalán is a
magyar szellem lángját. Hogy e tekintetben tévedtek, az nyilvánvaló, hosszú évek óta
elvétve, rejtekutakon jutnak be könyvek, újságok és folyóiratok Erdélybe. De ma, 1988
nyarán már ennél elemibb hiányokat próbálnak kielégíteni a kiutazó turisták, gyógyszer
és élelem lapul a hátizsákok mélyén ("könyvet már nem viszek" - magyarázza egy lelkes
Erdély-járó bölcsészhallgató -, "nem kockáztathatom az orvosságot"). Mára nemcsak a
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művészek alkotói szabadsága lett bizonytalan, hanem a leghétköznapibb emberek fizikai
szabadsága is, már nemcsak a kulturális életért aggódhatunk, hanem rokonaink, honfitár
sainkéletéért.

Rémtörténetek

Évek óta rendszeres erdélyi utazásaim során is rengeteg rémtörténetet hallottam már.
Három hónap alatt - míközben idehaza több erdélyivel beszélgettem. mint utazgatva
odaát - sokat változott a véleményem. Korábban gyakran azt képzeltem. hogy túloznak,
hogy elvakítja őket a kilátástalanság, a megaláZottság, és a keserűség kikezdi olykor az
arányérzéküket. Gyakran nem mertem hiteles információnak tekinteni és megírni egy-egy
rémesen hangzó esetet. Nem volt igazam: már esztétikai tekintetben sem. Rémtörténetek
olyan törnegér hallhattam (hasonlók sorát hallhatja bárki, aki néhányukkal elbeszélget),
amelyek nyilvánvalóvá tették, hogy ezek az esetek már nem az egyedi kategóriájába
tartoznak. Olyan különös esetek ezek (az esztétika fogalmaival szölva, magyarul inkább
vérláZítónak kellene mondani), amelyekben egyre nyilvánvalóbban az általános jelenik
meg. Ma már nem keresnék cáfolhatatlan bizonyítékokat, hogy ez vagy az az eset egészen
pontosan így történt-e, hiszen nem bíró vagyok, akinek a konkrét tettekrőlés tettesekről

kell ítéletet mondania. A miliőt viszont, sajnos, jellemzik ezek az esetek Hiszen ahol
ezerszám bárkivel bármikor történhetnek hasonló dolgok, ott legfeljebb vannak kivételek
is: egyesekkel mégsem, vagy mégsem egészen úgy.

- Lehet, hogy tovább kellett volna bírnom - mondja egy hetvenhárom éves, vékony
testalkatú, ősz hajú úr, nyugdíjas mérnök, akinek a dédapja is Kolozsvárt élt, ~a város
szolgálatában, kérem szépen", Mindennap busszal jártam be a györgyfalui lakótelepről a
belvárosba, egy kis olcsó étterembe ebédelni. Egyetlen luxusom, hétköznapjaim szerény
szertartása volt ez, pontban délben indultam el mindig otthonról. Ugyanarra a buszra
fölszállt mindennap ugyanaz a két siheder, hogy ezek mikor dolgoztak vagy mikor jártak
iskolába, nem tudom. Két megálló után odajöttek mellém, a képembe kiabálták, hogy
"bozgor" vagyok, és arcul köptek Először fölpattantam, de úgy megszorították a vállam,
hogy attól féltem, törik a kulcscsontom. Az útitársak nagyobbik fele röhögött, a többiek
zavartan félrenéztek. és mihamar leszálltak. Én vagyok bozgor, hazátlan csavargó, én?
Minden ősöm idevalósi, míg ezek a csirkefogók románul is alig tudnak, és ők vannak
otthon?! Rögtön láttam, be se perelhetem őket, ki tanúskodna mellettem? Az első eset
után egy hétig nem mentem ebédelni, és otthon szégyenkeztem a gyávaságom miatt.
Aztán újra nekivágtam, ők jöttek megint, leköptek és lebozgoroztak. Reméltem, egyszer
csak segít valaki, vagy ők megunják és valahogyvége lesz. De megfutamodni nem akartam,
meg lehet ezt érteni? Valahogy reménykedtem az erkölcsi győzelemben.De tévedtem,
másfél év után nem bírtam tovább. Nem tudom eldönteni, hogy azért vagyok-e világ
ostobája, mert eddig túrtem, vagy azért, mert nem bírtam tovább. Képzelje, ez a
dilemmám. .. Meglepetésemre hamar kaptam útlevelet, és áprilistól itt élek az unoka
húgom nyakán ajözsefvarosban, mostanában néha adok szaktanácsot egy gmk-nak, ezért
fizetnek valamit. Hazátlan lettem otthon, itt meg kegyelemkenyéren élek De legalább
nem köpnek le naponta.

Egy negyven körüli asszonya zsebkendőjétszorongatva meséli el a lánya szerencsét
lenségét. A csinos tizenöt éves lány líceumba járt (az asszony a várost se hajlandó
megnevezni, ahonnan jöttek), és visszautasította az egyik osztálytársa udvarlását. A fiú
sokáig zaklatta, aztán három társával egy este a parkban meglesték ezt a "büszke" magyar
lányt, és véresre verték "És ha csak verték volna!" - Az anya felzokog, a lány meg
kifejeZéstelen szemmel kibámul az ablakon.
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- Elmesélhetetlen a nyomor meg a kiláwtalanság. Elég volt. Ennyi az én történetem
- mondja egy negyvennégy éves férfi. Egyedül jött, bal keze gyűrűs ujján arany
karikagyűrű. Egyetlen szóval se mond többet.

Gátszakadás

Február közepe óta, mondhatni, tömegesen érkeznek a menekültek - kilencven
százalékban magyarok, de románok és németek is - Erdélyból, illetve Romániából. A
kiváildorlás reménytelenül hosszú és bizonytalan kimenetelű útját egyre kevesebben
választják. Jönnek - nemritkán több száz vagyezer lejért, vagyki tudja, milyen módokon
megszerzett - útlevéllel, kishatárforgalmi átlépővel,és vannak, akik csak úgy nekivágnak
a határnak: ez igen-igen kockázatos vállalkozás, mégis sokan megkísérlik. Menekült
áradatról beszélni nyilván túlzás volna, de mégis megdöbbentö, mennyien és milyen
megfontolásból, illetve elképzelésekkel indulnak neki.

A tömeges kirajzásnak nyilván több oka van.Egyre romlik a romániai lakosság helyzete
minden tekintetben, s ugyanakkor lehetjönni: a magyar hatóságok nem toloncolják vissza
az itt maradtakat, a határon átszökötteket, hanem tartózkodási engedélyt adnak nekik.
(Rosszhiszeművélemények szerint magatartásuk ezirányú megváltozásában hatóságain
kat a határokon túli helyzet ismeretén, valamint közismert jószívúségükön túlmenőenaza
tény is motiválta, hogy egyre több illegálisan már régóta itt tartózkodó "külföldi
állampolgárról" - az év elején még ez volt a jellemző hivatalos szóhasználat - szereztek
tudomást.) Mindenesetre kinyilváníttatott, hogy köztörvényes bűnözőkkivételével senki
menekültet nem utasítanak ki az országból.

Jönnek: elszántan, megfontoltan, "lesz, ami lesz" módon és alaponvagycsaktájékozódni
előbb, persze senki se tudhatja biztosan, mikor kaphat megint útlevelet. Jönnek: egy
résZük menne tovább Nyugatra, közülük néhányan így vagyúgy - legális lehetőség erre
nemigen van jelenleg - megy is. Ismerősöm hosszú levélben számol be helyzetérőlegy
ausztriai menekülttáborbói. Erdélyiek is vannak köztük, olyanok is, akiknek otthon
kényelmes lakásuk, autójuk, nyaralójuk és jó fizetésük volt. Arról nem szól a levél: mijük
volt még? Mondjuk, csengőfrászuk, mindennapi szorongások, elcsitíthatatlan lelkiisme
retfurdalásuk netán, vagycsak kiIátástalanságuk. S mijük nem volt? 1lllán reményük.

A menekültek döntő többsége persze - s nem is kényszerűségből - MagyarorsZágon
marad.

Az első állomás

Váratlanul ért mindenkit az erdélyi menekültek tömeges megjelenése, érkezésükre senki
sem volt fölkészülve. Azok sem, akiknek szoros kapcsolataik vannak a határon túli
magyarokkal, s már eddig is sokféleképpen támogatták őket.

- Évek óta eleven a kontaktusunk a váradi, szatmári és erdélyi egyházmegyés
paptestvérekkel- mondjaDebrecenben a SzentAnna templomplébánosa, TimárMihály
-, folyamatosan segítjük őket, amivel tudjuk, s rajtuk keresztül a híveiket is például
különféle sajtótermékekkel. Minket is meglepett, mikor február elején megjelentek "az
első fecskék". Nekik személyes ismeretségeikvoltak itt a városban, évek óta járogattak már
át, így viszonylag könnyen és gyorsan jutottak sZálláshoz és munkához, csak némi pénzre
volt SZÜkSégÜk az első fizetésig.

Később aztán egyre többen érkeztek, akiknek semmijük és senkijük se volt. Több mint
egy hónapon át 10-15 embernek adtak szállást a plébánián, előfordult,hogya szobájában
a káplán feküdt az ágyon, s még négy férfi a földre tett matraeokon, hálózsákban. Április
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végéig közel hétszáz emberrel fogIalkoztak, mintegy ötszázezer forint segélyt osztottak
szét a rászorulök között, százhúsz menekültet sikerült családoknál (híveknél vagyazok
ismeretségi körében) elhelyezniök, SZáZötvenfőnek találtak helyet munkássZállásokon, és
négySZáZötvenembert segítettek munkaalkalomhoz.

Elismeréssel beszél a hívekről a plébános és a káplán: segítókésznek mutatkoztak, amikor
kellett, megnyíltak a szívek, a pénztárcák és a lakások ajtajai.A plébánián állandó a jövés
menés, aki már megtapasztalta az itteniek jósZándékútámogatását, az gyakranvisszatér: újabb
problémájával, vagy csakazért, hogy beszámoljon helyzetének alakulásáról.

Debrecen, ez a határhoz közeli nagyváros az első állomás sok-sok menekült útján.
Első lépésként természetesen a rendőrségre küldenek mindenkit. Az ideiglenes

tartózkodási engedély ugyanis a kulcsa a boldogulásnak: az engedélyt általában hamar
megkapják, s ez többnyire rögtön munkavállalásra is jogosít. 'Debrecenben, és több más
plébániáján is az országnak, ahol foglalkoznak a menekültek ügyeível. rögtön munkaalkal
mat is tudnak kínálni (a munkaerögondokkal küzdő vállalatok hamar fölismerték a
munkástoborzás kínálkozó módját). Persze munkát találni még viszonylag a legkönnyebb,
férőhelyet egy munkásszállón vagyalbérletben már nehezebb, de ha sikerült is: ez csak
sZükségmegoldás, átmeneti kerete egy átmeneti életformának. Hogy mikor fognak igazán
otthonra lelnivalamelyik településen, az országban, új helyzetükben - erre a kérdésre ma
még aligha lehet válaszolni.

lsten hozta Oket?

Az egyházi segítségnek mindenképpen ebből kell kiindulnia. A keresztény caritas
követelménye: ruházni a ruhátlanokat, etetni az éhezőket, befogadni a vándorlókat,
vigasztalni a szomorúakat. A nienekültek helyzetét akár csak nagy vonalakban ismerők is
láthatják: van itt bőven feladat. (jöl tudjuk, persze, hogy a feladatok nem pusztán a
katolikus egyházra várnak: a testvéregyházak, a különféle társadalmi csoportok és
szervezetek, valamint a hatóságok is többnyire elismerésre méltó mödon és mértékben
kiveszik belőle a részüket.)

Több vidéki és fővárosi plébánia is - hadd ne soroljuk föl őket, hogy egyet is
méltatlanul ki ne felejtsünk - lelkesen és áldozatosan tevékenykedik a meaekültek
istápolása terén. sajnos a plébánosok és káplánok munkálkodása jobbára a szervezésben,
intézkedésben és adminisztrálásban merül ki, s idő és energia is kevés jut amenekültekkel
való, nagyon is szükséges lelkipásztori fogIalkozásra.

Többségük igen zaklatott állapotban érkezik, s nemcsak anyagi természetű segítségre
szorul. Rengeteg keserűség, megaláztatás, félelem és bizonytalanság halmozódott föl
bennük,amiknek a földolgozásában nem volna szabad magukra hagyni őket. A hívők

többsége hagyományos vallásosságú környezetbőlérkezett, s ha őket nem sikerül időben
integrálni egy·egy plébániai közösség keretébe, félő, hogy elkallódnak a mindennapi
gyakorlati materializmus sodrában, súlyos anyagi és egyéb gondjaikkal.

Szétszakadt, vagy a szétszakadástól fenyegetett családi életről beszélnek - vagy
hallgatnak éppen - sokan. Családosok érkeznek nagy számban - család nélkül. Nyilván
vannak, akik jól megfontoltan cselekedtek így, de meglepően sokan valami megmagyaráz
hatatlan naivitástólvagy kétségbeesett reménységtőlvezettetve, hogy "valahogy majd csak
sikerül a családegyesítés", mert "sikerülnie kell". A reális esélye ennek nagyon csekély. A
sokéves kényszerű különélésben pedig könnyen megkezdődika házasságok eróziója, s a
jósZándék, melyaz időleges különválással a közös boldogulást akartavolna előmozdítani,a
közös életet kezdi ki. - Lelkipásztorok egybehangzó véleménye, hogy az ilyen esetekben,
amikor még lehetséges, a visszatérést kellene tanácsolni.
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Rosszabb, mint otthon, nem lehet •..

- Elszakadnak a gyökerek. .. - próbálom magyarázni az asztal túloldalán mogorván
gubbasztó hanninc év körüli férfinak. Mellette csöndesen üldögél a szelíd arcú feleség és a
két kisgyerek.

- Elszakadnak a gyökerek. .. - mondom, és ő indulatosan félbeszakít.
- Miféle gyökerek? IlZ kilométerre laktam a határtól, túlfelől. HáZam volt, Daciám,

dolgoztam én, amit csak tudtam. Ott születtem, ott nösültem, ott születtek az én
gyerekeim is, de otthon csak az ajtón belül voltam, és mindig akadt, aki kívülről fülelíen,
melyik tévét nézem ... Magyar falu volt az, már így mondom, volt, alig pár román lakott ott,
de a tanító az román volt, meg az orvos is. A gyerekek nem azt a nevet viselik, amit én
adtam nekik, mert azt nem írták be az anyakönyvbe. Érti? Milyen gyökerek ezek? Most már
a falunak is elvették a magyar nevét. És hogy ezzel a névvel megmarad-e, azt se tudja senki.
Lehet, hogy hamarosan jön a dózer ...

- Hát inkább szöktünk, Thdtam, útlevelet együtt, ha megsárgulok, se kapunk. Így hát
figyeltem hetekig, a traktorral ott szántottam a határ mellett, néha adtam pár kortycujkát a
határőröknek, és lestem, hogyan járnak, hogyan váltják egymást. Végre kifigyeltem.
Gondoltam, lesz, ami lesz, egyszer meg kell halni. Éjjel beraktam a traktorba a
legfontosabbakat, aztán szántottam egész délelőtt,nevetgéltem a határőrökkel. délben az
asszony kiballagott a gyerekekkel a temetőbe, ott gyorsan beugrottak a traktorba és
töfögtünk. Átértünk, és még utánunk se lőttek,pedig sokszor lőneka határon mostanában.
Hát itt vagyunk. Inkább eresztek új gyökeret Balmazújvárosban, mint egy román agráripari
centrumban. Balmazon legalább tud magyarul a tanító ...

Elszakadnak a gyökerek - akáraz ember, akára buldózer szakítja el őket.

Magyarországon nem teljesen egyértelműaz erdélyi menekültek fogadtatása. Sokan az
anyaország legelemibb kötelességének tekintik a fölkarolásukat, devannak, aki elsősorban
gondjai(n)k szaporítölt látják bennük. Új munkaerők, mikor munkanélküliség várható;
lakást remélők, mikor egyre nagyobb a lakáshiány; segélyt igénylők, mikor az ittenieknek
se jut. - Erről beszélgetünk egy hórihorgas, ötven körüli lakatossal. Tizennégy éves fiával
érkezett, s róla is kiderül, hogy alig múlt negyven ...

- Maguk itt nem tudják, mí a fejadag. Nem tudják, mi az, órákig sorba állni, s az ember
mégse kapja meg a fejadagot. Húst akkor láttam odaát, mikor a nagyvezér falusi látogatását
mutatta a tévé. Tejet, nem tudom, mikor ittam, de a kölyök se nagyon. Mióta elhatároztuk,
hogy jövünk, mindig azt énekeltük, hogy "oda megyünk lakni, ahol tejet kapni". Lehet,
hogy lerománoznak minket, ki tudja, de rosszabb, mínt otthon, nem lehet ...

Tanulság?

pár mondatosra zanzásított sorsdarabokat, beszélgetéstöredékeket találok még a papír
jaim között, melyekkel tovább cifrázhatnám az eddigieket, de több nem lenne, csak
hosszabb velük ez a riport. Valami tanulság után keresgélek a noteszokban és az
emlékezetemben. De nem találok igazán kívánatos tanulságot. Viszont eszembe jut a már
korábban említett bölcsészhallgató, aki az idén már tizenhatszor járt odaát. A saját és
mások e célra szánt pénzén utazik, megy és jön, viszi hátizsákjában a legszükségesebb
élelmet és gyógyszert, néha azért persze könyvet is. Ó is tudja, én is tudom, s nyilván
akiknek nem kellene, azok is tudják, hogy nincs egyedül ezzel a vállalkozásával. Eppen
ezért jelent valami segítséget, amit többedmagával, de nem elég sokadmagával csinál.
"Megoldani ezzel persze nem tudjuk az ottaniak szörnyű problémáit, de talán segítünk
nekik egy kicsit abban, hogy maradjanak, hogy kicsit bírják még a nyomást. Én azért
megyek, hogy segítsek nekik ott kitartani."
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