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Városépítõk,
államalkotók

Amodern kori Magyarország
mindazon népek alkotása, akik
földjét lakták, mûvelték, kik bá-

nyakincseit a felszínre hozták, feldol-
gozták, kik üzemeit mûködtették, a
gyermekeket betûvetésre, számolásra
tanították, hivatalait igazgatták. Ma-
gyar, német, szlovák, horvát, szerb,
román, kárpátukrán, azaz minden ná-
cióhoz, keresztény zsidó, azaz minden
valláshoz tartozó népek találhatók
ezen államalkotók között. Hazug az az
állítás, miszerint a magyar állam csu-
pán „a magyar nemzet produktuma”
lett volna; akár 1920 elõtt, amikor ha-
talmas területekre terjedt ki, akár 1920
után, amikor területe harmadára zsu-
gorodott.

Temesvár a régi magyar állam dél-
keleti csücskében élõ város a ke-
let–nyugati ipari-kereskedelmi érintke-
zések egyik jellegzetes települése volt.
Német polgárok, magyar parasztok,
iparosok, román munkások, szerb
állattartók, kereskedõk és a térségben
megforduló egyéb etnikumok lakták az
évszázadok során. Õk emelték középü-
leteit, építették, szerelték modern vil-
lamoshálózatát. A tények cáfolják azt
az állítást, amelyet a régi magyar nem-
zeti adminisztráció szívesen emlege-
tett, hogy ez a „magyar nemzeti géni-
usz” alkotása lett volna.

Amodern kori Románia mind-
azon népek terméke, kik bánya-
kincseit a felszínre hozták, fel-

dolgozták, kik üzemeit mûködtették, a
gyermekeket betûvetésre, számolásra
tanították, hivatalait igazgatták. Ro-
mán, magyar német, szerb nációhoz,
ortodox keleti és nyugat-római katoli-
kus, protestáns, zsidó felekezethez tar-
tozó népek találhatók ezen államalko-
tók között. Hazug az az állítás, misze-
rint a román állam csupán „a román
nemzet produktuma lett volna; akár

1920 elõtt, amikor területe még sze-
rény méretû, akár1920 után, amikor
területe a korábbinak több mint duplá-
jára terjedt.

Temesvár az 1920 utáni új román
állam nyugati csücskében élõ város,
amelyik ugyan megszûnt a kelet-nyuga-
ti ipari-kereskedelmi érintkezések kö-
zéppontja lenni, de az új államalaku-
latnak is fontos ipari, kulturális körze-
te maradt. Román, német, magyar,
szerb származású építõmunkások épí-
tették fel a vidéki fõiskolai- egyetemi
központját, mûködtették és fejlesztet-
ték ipari üzemeit. A tények cáfolják
ezt az állítást, amelyet a diktatórikus
nacionalizmus oly szívesen emlegetett,
hogy az 1920 utáni fejlõdés „a Kárpá-
tok géniuszának” alkotása lett volna…

Atemesvári forradalom, 1989 de-
cemberében a román forrada-
lom kiindulópontja volt. A

diktatórikus rendszer lánca annál a
szemnél pattant el, amelyiket a legerõ-
sebben koptatta meg az elmúlt néhány
évtized: az etnikai és vallási kisebbsé-
gek elnyomásának pontján. A magyar
Tõkés tiszteletes személyes bátorsága
váratlanul repesztette meg a láncot. A
diktatúra nem csak a magyarokat, nem
csak a nyugati keresztény felekezetek-
hez tartozókat sújtotta; szinte végérvé-
nyesen kipusztulásra ítélte a némete-
ket, kitelepedésre kényszerítette a zsi-
dókat. Sõt az egyedüli államalkotónak
mondott román nemzet tagjai – iparo-
sok, földmûvesek, értelmiségiek –
ugyanúgy áldozatai voltak a rendszer-
nek, mint az évszázadosan együtt élõ
és most ellenségnek kikiáltott kisebb-
ségek, mindenek elõtt a magyarok. A
temesvári forradalom és így a decem-
ber 22-i, dicsõséges román forradalom
mindazon népek forradalma és gyõ-
zelme volt, amelyek a mai román állam
átölelte területen éltek és élnek.
Akkor, 1989–90. fordulóján úgy lát-
szott, hogy a történelmet megélõ, el-
szenvedõ romániai népek gyõzelemre
juttatják a szabadságjogokat, a nem-
zeti-vallási szabadságjogokat állami
szinten is…

Ma, 1991 végén, „Temesvár”
szelleme már történelem.
Már csak történelem…
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