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AZ ISTEN

ÚJRA ROMÁN
ománia szabad. A csodálatos az,

hogy minden egyik percről a másikra
történt. Az ember úgy érezte, a ször-
nyetegek uralma soha nem fog véget
érni. Bukásuk - előre nem sejtett

boldogság.
Boldogságról beszélek a tizenhatezer

halott ellenére, de én akkor is boldog
maradok, ha a halottak száma újabb és
újabb halottakéval gyarapodik, mert még
semmi nem ért véget, még semmit nem
lehet elkönyvelni. Velünk szemben ugyanis
ott áll Ceausescu hadserege, vagy inkább
az a rendőri sereg, amely tudja, hogy
mindent elveszít, s ezért nagyon drágán
fizetteti meg, és bukása előtt annyit gyilkol,
amennyit csak bír. És ezen a ponton
eltűnődöm. Nem, ez a mindhalálig való
véres erőszak nem fér össze a román
jellemmel, és én újra meg újra azon
töprengek - Líbia és Szíria tiltakozása
ellenére -, hogy ki bújtotta fel, ki támogatja
őket.

A legcsodálatosabb ez a fantasztikus
gesztus: ez a bukaresti tömeg, amelyet a
diktátor hívott egybe, ez a százezer ember,
aki parancsra, tapsolni sereglett össze, és
aki hirtelen pfujolni kezdett, utána pedig
puszta kézzel harcolt egy állig felfegyver-
zett rendőrség ellen - és győzött.

Ennek a népnek, ezeknek az emberek-
nek hosszú ideig nem volt erejük ahhoz,
hogy felkeljenek. Ki voltak éheztetve, és
fáztak. Üres gyomorral igencsak kevés
telik az embertől. És végül mégis meglel-
ték magukban az erőt, hogy kiálljanak a
szörnyeteg ellen, és földre sújtsák. És ma
a szörnyeteg bilincsben várja, hogy a
bíróság bűneihez mérten ítélkezzék fölöt-
te. Én nem vagyok tagja semmiféle bíró-
ságnak, ám tudom: a románok nem szok-
tak halálos ítéletet hozni, ez nem fér össze
e békés nép hagyományaival. Ezúttal
azonban, úgy gondolom, mégiscsak ezt
teszik majd.

A vastörvény eddig a húsukba vágott.
Most sikerült széttörni láncaikat, felébred-
tek, akkor, amikor erre már senki sem

számított. Hogy miképp tört ki e kétségbe-
esett mozgalom, titok marad - de azt
hiszem, valami szerepet Isten is játszott
benne. Mint ahogy a náci megszállás
alatti ellenállás idején az Isten francia volt
- e b b e n az évben román.

(Le Figaro, 1989. december 25.)

CEAUSESCU
,ASÁTÁN
PIERREBOISBESZÉLGETÉSE

EUGÉNE IONESCÓVAL
- Ceausescu bukása a vérző Romániá-
ban ... Önnek mi erről az első gondolata?
 Azt hiszem, nem politikai vagy filozó-

fiai értelmezést kellene keresgélni. Itt
nincs egyszerű, logikai magyarázat. Az
iszonyat lelepleződésének láttán csak me-
tafizikai jellegű értelmezés ötlik eszembe.
Ceausescu - talán ostobaság, de én így
hiszem - számomra a testet öltött gonosz,
maga a Sátán.
 Ő a Sátán, és a securitátésok az ő

ördögei .. .
 Úgy van. Sátán és az ő

hóhérlegényei,

akiket titkos táborokban edzett, és akik
úgy mozogtak Bukarest alatt, hogy senki
nem is gyanította jelenlétüket. Elképesztő
és hátborzongató az a most napvilágra
került tény, hogy Bukarestet ötven kilomé-
ter hosszú földalatti útrendszer szabdalta
fel, és így a gonosz erői mindenhová
beszivároghattak. Ceausescu hamisítat-
lan titkosrendőr-hadsereget tartott fenn,
amelyet felszerelt a legjobb fegyverekkel,
mialatt a hivatalos, a felszínen látható
hadsereg csak közmunkákon dolgozha-
tott, díszszemléket tarthatott vagy burgo-
nyát szedett.
 De ez a hadsereg most mégis megmu-

tatta a bátorságát .. .
- Igen, de a lőszer a gonosz erőinek a
kezében volt, és bármilyen örvendetes is,
ha ma humanitáriusformában gyógyszer-
segélyeket küldenek Bukarestnek, a de-
mokratikus országoknak éppígy el kellett
volna látniok a románokat hadianyaggal
is, hogy harcolni tudjanak.
 On szerint tehát a demokráciák puhá-

nak bizonyultak. Nem mondható-e el
ugyanez a politikusokról is, akik viszoly-
gás nélkül érintkeztek Ceausescuval?
 Egyes politikusoknak talán megvoltak

rá a - téves - okaik, hogy úgy tegye-nek,
mintha semmit sem tudnának. De azért
mégsem egyértelműen hibásak. A gonosz
szellem jellegzetessége, hogy mindenkit
meg tud téveszteni. Az illetők el sem
tudhatták képzelni a kétszínűség, a
csalárdság ilyen fokát.
 Á francia értelmiség hosszú ideig fél-

reismerte a Conducator igazi lényét.
 A francia értelmiség hivatásszerűen

téved. Igazából a sekélyesség jellemzi.
 De ami a Ceausescu-esetet illeti: nem

a marxista ideológia meze tette lehetővé,
hogy elleplezze igazi természetét?
 A marxizmus a maga összes

következményével ugyancsak ördögi
tévedés. A francia forradalom óta mindent
kiforgattak. Marx helyesen állapította
meg: a szabadság, egyenlőség,
testvériség jel-szavát az embernek ember
általi kizsákmányolásává változtatták. És
aztán ezt a Marx leleplezte
kizsákmányolást átalakították egy
bikkfanyelvű kommunizmussá. Az
igazságból kiváltságok halmaza lett, és
amikor „szabadságot és egyenlőséget"
hirdettek, ezen valójában népirtást kellett
érteni.

(Le Figaro, 1989. december 26.)
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