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Bodó Barna
A demokrácia kapujában

A rendszerváltás lényegesen eltérő hatású 
lehet a helyi etnikai viszonyok függvényé-
ben a kisebbségi sorban élőkre – tömbben 
és szórványban akár egymással ellenté-
tes hatás is kialakulhat� E sorok írója te-
mesvári magyarként a rendszerváltás első 
éveiben a helyi (magyar) politika első sora-
iban állt, valamint újságíróként, a ’90-es 
évek vége óta politológusként feladatának 
tekintette az eseményekre és a belőlük ki-
alakuló folyamatokra való odafi gyelést� Az 
alábbi feljegyzések támpontokként szol-
gálhatnak egy jövőbeli elemzéshez, sorve-
zetők lehetnek egy műhelybeszélgetéshez� 
Írásomban három kérdéskörről kívánok 
szólni: a rendszerváltás és a különböző 
helyi nemzeti közösségek kapcsolatáról, a 
magyarországi és romániai rendszerváltás 
különbözőségéről, végül a rendszerváltás 
helyi lépéseiről�

Temesvár – etnikumok, egyházak

Temesvár olyan fontos helyszíne az 1989-
es eseményeknek, hogy olykor a bőség za-
vara lép fel� A városról mindenki hallott, 
Tőkés László személye szinte azonnal tör-
ténelmivé lett (azóta tart román oldalon 
ennek a történelmi szerepnek a lebontása 
– amiről megint csak szinte mindenkinek 
vannak információi, értelmezései)�

A temesvári magyarok jövője az 1990-ben 
elindult folyamatok révén kérdőjeleződik 
meg� Nézzük meg az utóbbi négy nép-
számlálás hivatalos adatsorait!

Ahogyan a lenti táblázatból is látszik, 
1990 után a város lakossága alig válto-
zott, szinte azt mondhatnánk, stabilizá-
lódott� A németség eltűnőben van – dön-
tő részük kivándorol, csak az idősebbek 
maradnak jelentősebb számban� A ma-
gyarság fogyása erőteljes, százalékosan 
jóval meghaladja az erdélyi magyarság fo-
gyását (1977: 13,6%, 1992: 9,5%, 2002: 
7,6%, 2011: 4,87% a magyarok aránya, 
miközben Erdélyben: 1977: 22,5%, 1992: 
20,8%, 2002: 19,8%, 2011: 19,7%)� Van-
nak székelyföldi középnagyságú városok, 
ahol a magyarság lélek- és arányszáma is 
növekszik – Temesváron a fogyás gyorsuló 
ütemű, szórványlét felé mutat� A romák 
száma nem reális – sokan nem vállalják 
közülük identitásukat –, a számuk bizo-
nyosan meghaladja a magyarokét� Fon-
tos jelezni, hogy korábban egy-kétezer fő 
nem nyilatkozott etnikai identitásáról – 
2011-ben viszont már közel 31 ezren, ami 
a város lakosságának majdnem 10%-a� 
Ekkora arányra sehol nincs példa az or-

A szerző újságíró, politológus, a Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem docense. A romániai rend-
szerváltás idején a Bánsági Magyar 

Demokrata Szövetség elnöke



Négy nyelven hirdeti emléktábla a temesvári forradalom kitörösének helyét és időpontját a református templom falán.
Forrás: Wikipedia Commons
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szágban, ennek okaként valamilyen tuda-
tos beavatkozás vagy manipuláció kere-
sendő� A nem nyilatkozókból kijöhetne a 
„hiányzó” magyarság, de a magyar isko-
lába járó tanulók száma is folyamatosan 
fogy, tehát mindenképpen jelentős fogyás-
sal kell számolni, vagyis a húszezret alig-
ha éri el a temesvári magyarok száma�

Csupán fogyásról kell beszélni, avagy meg 
kell kondítani a vészharangot? Ez a vég 
kezdete?

A folyamatok azt mutatják, Temesvár kép-
telen megőrizni a magyar elitet� Azt eddig 
is tudtuk, hogy a kulturális-társadalmi elit 
(a gazdaságit nem sorolom ide) és a kétke-
zi dolgozók szintjén a magyarság jobban 
reprezentált, mint a középrétegekben� Az 
etnikai mimikri ez utóbbiak esetében a leg-
hangsúlyosabb: van tudomásunk olyan 
magyar családokról, ahol mindkét szülő 
magyar, de gyermekükkel a kommuniká-
ció nyelve már a román� (A fekete humor 
szerint: „félmagyar: apja, anyja magyar, 
de fél, hogy kiderül”�) A megyében minden 
negyedik önmagát magyarnak valló íratja 
gyermekét magyar iskolába� A jelenség a 
szórványkutatás témakörébe tartozik, így 
részletezés nélkül csak a következtetést 
fogalmazom meg: miközben a szélesebb-
nek tudott középrétegek etnikai értelem-
ben elérhetetlenek, az elit értékeit a város 
képtelen megtartani� 

Harmincas éveik elején-közepén járó teg-
napi temesvári magyarok válnak nyugati 
és magyar egyetemeken professzorokká, 
lesznek tagjai magyarországi és más Kár-

pát-medencei színházaknak vagy buda-
pesti, olykor angol nyelvű sajtótermékek 
megbecsült munkatársai�

Korábban székelyföldi fi atalok jöttek ide 
egyetemre, maradtak itt és lettek a város 
megbecsült magyarjai� Ma erdélyi magyar 
alig jön Temesvár egyetemeire, inkább az 
itteni sikeresek távoznak Nyugatra�

1990 előtt erdélyi szinten azonos volt a 
magyarság sorsa: mindenkire hasonló 
jövő várt� A temesvári magyar nem érezte 
azt, hogy itt magyarként rosszabb, mint 
Erdély más településein� Ma a különb-
séget a migrációval mérjük – ezt a létező 
jelenséget számokkal kell és lehet doku-
mentálni�

Ami hasonló mindenhol, az az ortodoxia 
előretörése� Az érseki hivatal honlapja 
szerint 1990 után a városban tizennégy 
ortodox templom épült fel, és hat van 
épülőfélben� 1920–1990 között összesen 
nyolc ortodox templom épült (ezek közül 
1948–1979 között kettő), 1920 előtt két 
román ortodox templom volt a városban� 
Vagyis a város ortodox templomainak két-
harmada az utóbbi húsz év terméke� Ez 
idő alatt elkészült helyi erőkből egy kis 
református imaház (Vöröscsárda), egy 
imaház helyett templom épült (Kissoda), 
és épülőben van a Makovecz Imre tervez-
te református templom és központ�1 Erre 

1 A legújabb hírek szerint a Makovecz Imre tervei alapján 
épülő Új Ezredév Református Központ végső átadását 
2019-re, a forradalom harmincadik évfordulójára ter-
vezik. (A szerk.) In: Lesz, aki megépíti , amit Makovecz 



Temesvári életkép 1989-ből (Piata Victoriei).
Fotó: FORTEPAN / Urbán Tamás adományozó (Képszám: 47079)
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a román államtól semmilyen támogatás 
nem érkezett, a szükséges 6 millió euróból 
eddig kb� 1 milliót sikerült előteremteni 
pályázatok útján� Az ortodox templomok 
mindegyike állami beruházás�

Tőkés László református lelkész nyitotta 
meg a történelmi esélyt a román ortodox 
egyház számára ahhoz, hogy Temesvárt és 
Temes megyét egyházilag belakja, elfoglal-
ja, uralja� Uralás alatt azt értem, amikor 
kórházakban, a börtönben és az egyetemi 
városban ortodox templom épül az illető 
intézmény számára, illetve a diákság egé-
szének – függetlenül attól, hogy mennyi 
más vallású emberrel lehetne, kellene 
számolni� Erre bizonyosan nem gondolt 
senki akkor, amikor a felszabadulásnak 
örültünk…

Politikai útvesztőben

Idézetekkel igazolhatjuk, hogy az értelmezé-
sek sokaságával kell számolni, ha rendszer-
váltásról, rendszerváltozásról beszélünk� 

Legtöbben a politika átalakulására gon-
dolnak, mások gazdasági transzformáció-

Imre megálmodott ? Kultúrvilág, 2018.01.17. htt ps://
kulturvilag.blogstar.hu/2018/01/17/lesz-aki-megepi-
ti -amit-makovecz-imre-megalmodott -/47325/ (Utolsó 
letöltés: 2018.06.04.) 

ként elemzik, igen sokan a szocializmus-
ból a kapitalizmusba való átmenetként� 
A magyar politológiai irodalomból több 
tanulságos és kevésbé tanulságos vita 
idézhető fel ezzel kapcsolatban� A rend-
szerváltás kategóriáját akár egy döntően 
gazdasági tartalmú világfolyamat speciá-
lis politikai szakaszának is tekinthetjük, 
értelmezhetjük olyan hatalmi-politikai át-
rendeződésnek, amely lehetővé teszi (tet-
te) a piacgazdaság és a polgári társada-
lom kialakulását… Mindenképpen kettős 
folyamatot kell tételeznünk: valaminek a 
lebomlását és másvalaminek a felépülé-
sét� Milyen könnyű ezt átmenetnek, tran-
zíciónak nevezni! A román politológia nem 
is ismer erre más kifejezést, nem kínlódik 
olyan értelmezésbeli fi nomságokkal, hogy 
rendszerváltás avagy rendszerváltozás� A 
különbség a kettő között hatalmas – de 
erre kitérni szintén nem szándékozom� A 
tranzíció megesik, megtörténik – az időjá-
rás is beszédtéma, de nem akként, hogy 
azért valakinek külön felelősséget kell(e-
ne) vállalnia�

Magyarország és Románia két teljesen 
eltérő eset a rendszerváltást illetően� Is-
mert, tudom, de a még oly vázlatos elem-
zés is megköveteli a jelzést� A legfonto-
sabb különbség a kommunista hatalom 
végével kapcsolatos: az egypártrendszert 
váltó többpártrendszer 1988-tól kezdődő-
en Magyarországon fokozatosan alakult 
ki, kikiáltották a köztársaságot, és kiírták 
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a szabad választásokat – mindez lezajlott 
kb� két év alatt� Az egész folyamat békés 
volt, a régi hatalom belátta, hogy képtelen 
a gazdasági-társadalmi válságot kezelni, 
illetve a változásoknak gátat vetni� Romá-
nia véres harcok árán szabadult meg a 
kommunista diktátortól, a harcok kirob-
bantása egyértelműen Temesvárhoz, illet-
ve Tőkés László személyéhez kapcsolható� 
Mivel a folyamatot társadalmi robbanás 
váltotta ki, sokan azt gondolták, úgy érez-
ték, a diktátor eltűnésével megtörtént a 
váltás� Pedig jóformán még el sem kezdő-
dött�

A különbség okán néhány alapvető meg-
állapítás tehető:

1� Miközben Magyarországon a politikai 
szereplők és a lakosság (lassan: polgárok) 
felkészülhettek a változásokra, Románi-
ában ilyen politikai ráhangoló folyamat-
ról szó sem volt� Romániában gátszaka-
dás történt, mindennel, ami velejárt� A 
folyamatnak nem volt világos iránya, el-
fogadott vezére� Önjelölt szereplők foglal-
tak el kulcspozíciókat, alakítottak ki ko-
moly politikai hídfőállásokat� Szétesett 
az ipar (szétlopták) és a mezőgazdaság (a 
téeszek) is� A téeszek szétszedése máig 
gátolja a szövetkezeti gondolat szüksé-
ges visszaépülését� Mivel politikai ellen-
zék az országban nem létezett, és a kül-
földre menekült-elűzött egykori ellenzéki 
politikai elitnek nem volt lehetősége be-
ágyazódni, a változás első számú irányí-
tói a kommunista rezsim második-har-
madik vonalának szereplői lettek� Ők 
lehettek diktatúraellenesek, de a nyuga-
ti típusú társadalmi berendezkedést alig 
ismerték, és még kevésbé akarták� Míg 
Magyarországon tehát létezett egy pár-
tok áltál megjelenített politikai jövőkép, 
Romániában csak a diktátor és az általa 
képviselt értékek tagadása számított�

2� Maga Tőkés László nyilatkozta két év-
tizeddel az események után: „akkoriban 
a legtöbben húsz esztendővel ezelőtt úgy 
hitték: a demokrácia egy kapu, amin 
csak át kell lépni az új világba� Aztán vi-
lágossá vált, hogy sokkal inkább úthoz 
hasonlít� Ezen az úton haladni, a meg-

nyert szabadsággal élni kell”�2 Vagyis 
csak évek múltán döbbentek rá sokan 
– akik rádöbbentek és beismerték –, 
hogy nem élhettek a hirtelen kitárulkozó 
eséllyel, mert képtelenek voltak a hely-
zet valós értelmezésére� Akkor hatalmas 
volt az öröm és égbe szökkenő a remény, 
valamint ehhez társult a társadalmi 
szintű politikai járatlanság� Kijátszható 
volt a népesség, és hatalmas árat kel-
lett fi zetnie azért, hogy a diktatúra ide-
je alatt nem volt lehetőség felkészülni a 
„majdani szerepére”�

3� Egy dolog volt világos a diktatúra sötét-
ségéből előlépő, legitimitás helyett némi 
ismertséggel rendelkező magyar vezetők 
számára: vissza kell nyúlni a korábbi 
mintákhoz� Jó érzékkel két történelmi 
korszakot választottak ki: az 1918–19-
es, valamint az 1945–47-es éveket, tehát 
a világháborúkat lezáró korszakokat� 
Ezek kisebbségi szempontból pozitívak, 
mert a békekötési folyamatok lezárá-
sát befolyásolni óhajtó ígéretes politikai 
döntések születtek ekkor� Erre épült rá 
a romániai magyar képviselet� Ez biztos 
alapnak tűnt, s rövid idő alatt az aktív 
magyarság többsége – több mint félmil-
lió ember – felsorakozott az új korszak új 
képviselete mögé� Ezzel viszont az a kép-
zet alakult ki román oldalon, hogy ilyes-
mire az erdélyi magyarság képtelen, egy 
külföldről rendkívül jól szervezett vagy 
irányított erővel van dolguk� A román 
politika egyik koagulációs vonulata a 
magyarság szerveződésének ellensúlyo-
zása lett� Miközben az új kor berendez-
kedő hatalmi tényezői demokráciáról be-
széltek, az új hatalmi színtér erős román 
szereplői a demokráciát tagadó nemzeti 
kizárólagosság előkészítői, illetve támo-
gatói lettek� A magyarság nem vette ész-
re, csak a véres vásárhelyi események 
után mekkora csapdába került�

2 Idézi: Sólyom László: Üzenet a Küzdelem és építés 
- Temesvár, 1989. Húszéves a rendszerváltás em-
lékév ünnepi gálaestjére. htt ps://tokeslaszlo.eu/
cikk/solyom-laszlo-koeztarsasagi-elnoek-uezene-
te-a-kuezdelem-es-epites--temesvar-1989--husze-
ves-a-rendszervaltasemlekev-uennepi-galaestjere 
(Utolsó letöltés: 2018.06.18.)
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Mit éltünk ebből meg? Mit láttunk és 
mit tettünk szóvá? 1990 januárjában az 
új politikai vezér, Ion Iliescu autonómiát 
ígért a magyaroknak� 1990 márciusában 
engedte elszabadulni a vásárhelyi vérfür-
dőt� A kettős mérce megléte az 1990-es 
bányászjárással vált világossá: a székely-
földi román rendőrök halálba küldőinek 
lakolniuk kellett, a bányászjáráskor éle-
tüket vesztettek gyilkosait nem üldözte az 
igazságszolgáltatás�

1990 nyarán kezdett világossá válni egyre 
szélesebb körben: a Tőkés László nevével 
jelzett folyamat a magyar közösség szá-
mára nem hoz azonnali eredményeket�

Szép, rövid álom volt�

Közösségi önépítés szórványban

Tőkés László a kemény ellenállás békés 
eszközével érte el, amit elért� Ez megha-
tározó volt a helyi magyarság politikai 
aspirációit illetően is� Az volt az érzésünk, 
szinte belső meggyőződésünk, hogy vilá-
gosan, határozottan ki kell mondani jo-
gos igényeinket, és akkor azok megoldást 
nyernek� Akkor, a mámoros szabadságér-
zet fogságában, amikor idegen emberek 
ölelkeztek az utcán önfeledten, azt hittük, 
a kimondott, megfogalmazott jogos igény 
teljesül�

Rosszul láttuk� Ma már így mondjuk: ter-
mészetesen�

Pedig az indulás jó volt� 1990 januárjában 
az akkori Bánsági Magyar Demokrata Szö-
vetség – igen: külön regionális identitást 
is kívántunk képviselni – egyik heti ülésén 
kérdezte meg a szűkebb Tőkés László-csa-
pat egyik tagja: és a magyar líceummal 
mi lesz? Sokan gondoltuk, tanév közben 
nem kellene bolygatni a folyamatot� De 
igen – vélte a többség� Így elmentünk a 
nyolcvanas évek elején román tagozatossá 
lett magyar líceum akkori román 
igazgatónőjéhez, és elmondtuk: külön kell 
választani a kisebbségi líceumokat� Nagy-
jából egy hónap alatt a kérésünk teljesült� 
Igaz, a helyi román sajtó első magyarelle-
nes kirohanásai akkor jelentek meg�

A temesvári kisebbségek a háborúk kö-
zötti időszakban komoly anyagi tehervál-
lalással kialakították saját házaikat: bér-
palotányi épületeket emeltek maguknak 
a németek, a magyarok, a szerbek� Az 
egykori Magyar Házba előbb a kommu-
nista párt helyezte el irodáinak egy részét, 
majd sajtóházzá lett a négyszintes épület: 
a földszinten a román, az első emeleten 
a magyar, a másodikon a német és legfe-
lül a szerb szerkesztőséggel� 1990-ben a 
sajtó „szabaddá lett”, a korábbi pártlapok 
kiadója megszűnt� Az új keretek keresé-
se mindenütt átrendezte a sajtó világát� A 
temesvári Magyar Házat előbb privatizá-
ciós csalással, majd bírósági hercehurcá-
val megszerezte a román újság utódlapja, 
amelynek időközben főrészvényese lett 
a vasgárdista múltú, Itáliában élő Iosif 
Constantin Drăgan� A temesvári magyar 
lapot megtűrik az épületben, de a Magyar 
Ház román tulajdonú, a per az Emberi Jo-
gok Európai Bírósága előtt zajlik évek óta�

A temesvári magyarok a saját kárukon ta-
nulták meg, mennyire veszélyes álmodni� 
A magyarság helyi vezetőinek pedig arra 
kellett ráébredni, hogy 1989� december 
végének a hangulata nem vihető át a poli-
tikai programok területére�

Megrendült a bizalom� Nem azonnal, de az 
idő múltával mindinkább� Pedig a bizalom 
megléte univerzális szükséglet: erre épül a 
rend, a kiszámíthatóság, a hatékonyság, 
a korrektség� Ha elvész, a szerepét helyet-
tesítő mechanizmusok veszik át, úgymint 
a „providencializmus, ami passzivitáshoz 
és stagnációhoz vezet […], a korrupció, 
ami a kaotikus környezet ellenőrzésének 
egyfajta illúzióját kelti; gettósodás, ami a 
szélesebb társadalommal szembeni diffúz 
bizalmatlanságot a törzsi, etnikai vagy 
családi csoportokhoz való erős lojalitás-
sal kompenzálja, és gyakran jár együtt 
idegengyűlölettel; neopaternalizmus, ami 
az erős vezetés igénye, mint a kaotikus, 
veszélyes, kiszámíthatatlan világgal szem-
beni egyedüli megoldásé etc�”3 Ezen írás 

3 Miszlivetz Ferenc: A civil társadalom nyomvonalai az 
új európai térben. In: Magyar és európai civil társada-
lom. Szerk. Csefk ó Ferenc, Horváth Csaba. Pécs, Anti k-
va, 1999, 178–193.
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keretei szűkösek ahhoz, hogy sorra ve-
gyük a mechanizmusokat, és megnézzük, 
merre haladunk� Ami bizonyos: ezekből a 
veszélyekből akkor semmit sem láttunk�

1990 elején helyi külön politikai prog-
ram nem létezett, nem is létezhetett� Az 
öntudatosulás folyamata felgyorsult, meg 
kellett tanulni a kisebbségi érdek külön 
megjelenítését� Az 1992-es helyhatósági 
választásokon az RMDSZ helyi szervezete 
– országosan egyedüliként – együtt indult 
az akkor önmagát demokratikusnak ne-
vező román ellenzékkel� Négy képviselője 
került bejutó helyre – s bár akkor lett a 
legtöbb képviselője a megyei közgyűlés-
ben, a továbbiakban már egyedül indult� 
2004-ben kiesett a megye közgyűléséből 
– ugyanis az RMDSZ politikai támogatá-
sával bevezették az 5%-os helyi küszöböt, 
s az 5%-ból Temesben hiányzott 28 sza-
vazat� Azóta ez a hiány folyamatosan nö-
vekszik, és a képviselet mind elérhetetle-
nebbé válik�

A szórvány jogosan érzi úgy, hogy az 
RMDSZ – országos politikai alku kere-
tében – elárulta őt� 2004-re, az egy év-
vel korábbi RMDSZ-kongresszus után 
már világossá lett, hogy a romániai 
magyarságon belül komoly törésvonalak 
léteznek, az egységes RMDSZ nem tud, 
vagy nem akar helyi vagy részérdekekre 
is odafi gyelni� 2004-ben Temes megyén 
kívül még három további erdélyi megye 
– valamennyi szórvány – magyarsága ma-
radt képviselet nélkül�

Helyben, szórványban felmerül a kérdés: 
kire számíthatunk?

Ezt a kérdést nem lehet megkerülni, hi-
szen a szórványban a helyi közösség a 
magyar identitástartalmakat belső erő-
forrásokból képtelen előállítani, a meg-
maradást külső tényezők és folyamatok 
kondicionálják� A szórványban lakóknak 
meg kell küzdeniük azzal, hogy a nyelvha-
táron élnek, meg kell harcolniuk az anya-
nyelvben való megmaradásért� Ennek a 
léthelyzetnek – az etnikumközi kapcso-
latok terén – vannak pozitív elemei is� A 
szórvány megmaradása az összmagyarság 
ügye� Ebben a helyzetben a helyi közös-

ség annyit tehet, hogy kialakítja a kívül-
ről jövő segítség befogadásának, optimális 
felhasználásának keretfeltételeit�

Ez az, amiből az első évtizedben semmit 
sem láttunk�

Nem tudtuk, hogy a politikai nyitottságnak 
a helyi közösségek létét fenyegető csapdái 
vannak� Nem tudtuk, hogy a megmara-
dás új intézmények életre hívásával kép-
zelhető el: például a magyar falugondnoki 
szolgálatra rímelő szórványgondnokéval� 
Egyet sikerült elindítani, 2013-ban� Er-
dély-szinten több száz kellene még�

Kulcsszavaink tehát: helyzetismeret, tu-
datosság, félelem, bizalom, ellenzékiség� 
Ebből kell kikeverednie a megoldásnak� 
Helyben�

Milyen jó lett volna, ha akkor ismerjük 
olyan, a románság által 1990 után újra 
felfedezett szellemi nagyságok megnyi-
latkozásait, mint például Emil Cioran, 
aki a Vasgárda szimpatizánsaként így 
vélekedett a magyar nyelvről: „Bevallom, 
irigylem szomszédaink pökhendiségét, 
irigylem még a nyelvüket is, amely vad és 
szépséges, de szépségében nincs semmi 
emberi, egy másik univerzum erőteljes és 
pusztító, imára, ordításra és sírásra alkal-
mas hangzásaival a pokolból tör föl, hogy 
megörökítse hangját és fényét� [���] Magya-
rul kellene kilehelni a lelkünket – vagy le 
kellene mondani a halálról�”4

Erdélyi ortodox pópa gyermekeként látta 
meg a napvilágot�

Mi még nem látjuk az új világot…

Vagy túl sokat látunk belőle, kevesebb 
jobb volna?

(E tanulmány a RETÖRKI 2014. ok-
tóber 17-i, Magyarok a rendszervál-
tásban – határon innen és túl című 
műhelybeszélgetésén elhangzott előadás 
szerkesztett változata. A szöveg először 
az Aracs 2015/3. számában jelent meg.)

4 Cioran, Emil: Kétf éle társadalomról. Levél egy távoli 
barátnak. Nagyvilág, 2012/6, 474–484.




