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M E G F É L E M L Í T É S

1949 
  
A szilvesztert az Írószövetség irodájában töltöttük (ekkor még léte-

zett önálló magyar írószervezet Kolozsvárt). Asztalos, Horváth, Nagy 
István és Tamás Gáspár volt ott emlékezetem szerint, és Erzsébet dí-
szes kalotaszegi ruhájában nagy sikert aratott. Csak Tamás Gáspár 
szólt oda nekem gúnyosan, hogy mit keresek én mint műparaszt egy 
ilyen igazi népi származék oldalán. Nagy István különösen megható-
dott, bizonyára a „nép leánya” jelenléte fogta meg szívét, hogy kalota-
szegi menyecske öltözetében jelent meg, mintegy jelezve a néphatalom 
beköszöntét. Nem volt szorongás senkiben, hiszen a „népi demokrácia” 
győzelme vitathatatlan volt, s mindenki arra számított, hogy ezután 
még kevesebb lesz a nehézség.

Pedig az új év már annak felismerésével kezdődött, hogy az igazi osz-
tályharc korszaka most kezdődik. Ezt a Magyar Népi Szövetség már 
a második napon kifejezésre juttatta, amikor a Román Munkáspárt 
nemzeti kérdésről hozott határozata szellemében átdolgozta egész 
programját, még a kongresszus határozatait is. Ennek két fi gyelemre 
méltó eleme volt, s hogy valójában ezek mit is jelentenek, arra akkor 
még nem volt rálátásom. Egyikben nyíltan kimondta, hogy a falusi 
szervezetek élére szegényparasztokat kell állítani.

A másik, hogy kemény, határozott harcot kell indítani az „egyházi 
reakció ellen”, s ez össze volt kötve azzal is, hogy a magyar kulturális 
intézményekből ki kell seperni a polgári és nemzeti ideológia minden 
maradványát. Azt is leszögezték, hogy az MNSZ nem magyar érdek-
védelmi szervezet, és fő feladata, hogy a magyarság soraiban küzdjön 
a nacionalisták, reakciósok és soviniszták ellen. Ekkor még nem ne-
vezték meg őket, és úgy tűnt, ezek is olyan általános szólamok, mint 
az eddigiek, amelyeket a párthatározatoknak megfelelően ismételget-
ni kell. Betegszabadásom még mindig tartott, de időnként benéztem 
a szerkesztőségbe, és részt vettem a pártszervezet ülésein. Sütő néha 
behívott, hogy a kényesebb ügyeket megtárgyaljuk. Kós Balázs már 
inkább a mezőgazdasági intézetben volt elfoglalva, Román Viktor, 
Asztalos sógora vette át az agrárszakember szerepét. Felmerült, hogy 
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a jobb tollú levelezők közül kellene bevonni munkatársakat. De ehhez 
szigorú kádervizsgálat és központi jóváhagyás kellett. Egy alkalommal 
Sütő furcsa levelet mutatott. Valaki, aki megírta pontos címét és ne-
vét, egy rajzott küldött be, melyen egy nyomorúságos alak a követke-
ző feliratú táblát tartotta: „A kapitalizmus szabadság – a szocializmus 
rabság!” Sütő azt kérdezte: „Mit csináljunk ezzel?” Az előírás szerint a 
megyei párt titkárságához kellett volna elküldeni, a panaszos levelekkel 
együtt. Az volt a gyakorlat, hogy a szerkesztőség vagy maga vizsgálta ki 
a helyszínen, vagy ha olyan eset volt, ami meghaladta a sajtó hatáskörét, 
a megyei titkárságra kellett elküldeni. Nem tudtuk pontosan, de sejtet-
tük, hogy onnan az akkor még állambiztonsági hivatalnak nevezett in-
tézményhez továbbítják. Ha névtelen levél lett volna, akkor egyszerűen 
eldobjuk, de nem lehetett tudni, nincs-e provokáció az ügy hátterében. 
Valós-e a személy, aki a címét odaírta? Ha nem jelentjük, magunknak 
okozunk kellemetlenséget, ha jelentjük, egy szerencsétlen parasztem-
bert hurcolnak meg. Végül úgy döntöttünk, hogy behívjuk, lássuk, ki 
a levél küldője. Elbeszélgetünk vele. Ha nem jön be, akkor gyanús az 
ügy, lehet provokáció. Végül úgy oldódott meg a kérdés, hogy a címre 
elküldött levélre bejött egy öreg paraszt, akinek megmagyaráztuk, mi-
lyen veszedelmes az ilyen iromány és ábrázolás terjesztése. Vegye visz-
sza, tépje össze, és senkinek ne szóljon az egész ügyről, mert csak magát 
keveri bajba. Az öreg megértette, s elment, többet nem hallottunk róla.

Ekkor megfogalmazódott bennem az elhatározás: forgassa minden-
ki az osztályharc fegyvereit a maga ízlése szerint, de én személy sze-
rint senkit nem keverek bajba. Inkább segítően, fi gyelmeztetően szó-
lok, mert sejtettem, hogy a sajtóra mint a „párt legélesebb fegyverére” 
olyan feladatok hárulnak, amelyek a humanizmus, az emberiesség esz-
méjével aligha egyeztethetőek össze. Annyira belém vésődött Németh 
László egyik megállapítása, mely szerint a marxizmus egyik alapvető 
ellentmondása, hogy leszögezi: minden ember és társadalmi csoport 
az osztályhelyzetének terméke, tehát senki nem tehet arról, hogy hova 
születik. Közben kíméletlen harcot és bánásmódot hirdet ellene még 
akkor is, amikor ez a helyzet megszűnik, vagyis elveszik vagyonát; sőt 
az osztályharcot kiterjesztik utódaira is. Németh László csak fi lozófi -
ai ellentmondásként bírálta a marxizmus lényegét. Azt, hogy valakit 
azért vonnak felelősségre, amiről nem tehet, és nekem akkor már – a 
leninizmus és sztálinizmus gyakorlata ismeretében és a román népi 
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demokrácia, valamint az MNSZ egész gyakorlatából – tapasztalatom 
volt, hogy súlyos visszaélések történnek: hiszen a kisajátítások után 
semmi erkölcsi alapja nem volt az osztályharcnak. Akik ezt hirdetik 
és gyakorolják, valójában saját hatalmi és anyagi érdekeik érvényesíté-
séért teszik. Kísértetiesen hasonlított ez a felfogás a fajelmélet alapján 
megkülönböztetettekkel és üldözöttekkel való bánásmódhoz. Hiszen 
arról sem tehet senki, hogy milyen faji, nemzeti helyzetbe születik. 
Kifejteni, megfogalmazni és pláne megírni azonban nem mertem sem-
mit ezekből a gondolatokból, amelyeket úgysem lehetett volna közöl-
ni. Elhatároztam, kerülöm azokat a feladatokat, írásban és tettlegesen, 
amikkel bárkinek árthatok.

Kétségkívül szerencsém volt akkor betegségemmel, amikor a kiéle-
ződési korszakban egy parasztlap hasábjain fő hangsúlyt kapott a falu-
si osztályharc, mellyel az erdélyi magyar parasztság tönkretételének és 
teljes felszámolásának folyamatát indították el.

Az egyházak, főleg a katolikus egyház elleni támadásokra a Mind-
szenty bíboros elleni hajtóvadászat adta meg a jelt Erdélyben is. Mert 
már akkor világossá vált előttem: a román kommunisták minden ma-
gyarországi eseményt felhasználtak arra, hogy az erdélyi magyarságon 
üssenek egyet. Bizonyára volt is együttműködés a két párt között a 
„proletár internacionalizmus” szellemében. A magyar hercegprímás 
letartóztatása nagy megdöbbenést és félelmet keltett Erdélyben. Nem 
csak a hívek körében, mert mindenki számára világossá vált, hogy ezek 
után bárkit bármivel megvádolhatnak. A kirakatper tárgyalásáig azon-
ban kevéssé volt ismert a bíboros ügye Romániában. Február elejétől 
azonban a rádióközvetítés és a lapok terjedelmes beszámolói felkel-
tették a közérdeklődést. De ekkor még nem gondoltam, hogy milyen 
súlyos következményei lesznek a pernek az erdélyi magyar katolikus 
egyház életére is.

Már januárban megkezdődött a Magyar Népi Szövetség szerveze-
ti visszaszorítása, és világossá vált, hogy ifj úsági szervezetének napjai 
meg vannak számlálva. Beolvasztása az Ifj úmunkás Szövetségbe elke-
rülhetetlenné vált. Már az MNSZ IV. Kongresszusa feladta az önálló 
magyar ifj úsági szervezet létjogosultságának fenntartását. Aztán január 
első hetében megjelent a „plenáris ülés határozata a Párt tevékenységé-
ről az ifj úság soraiban”, s még ugyanabban a lapszámban közzétették 
a közleményt a Magyar Népi Szövetség központi ifj úsági bizottságá-
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nak teljes üléséről, melyen egyhangúan, vita nélkül kimondták, hogy 
részt kívánnak venni az egységes forradalmi ifj úsági szervezet létreho-
zásában, és egy ilyen tartalmú táviratot küldtek a Román Munkáspárt 
Központi Vezetőségéhez. Koszti G. István tehát jól teljesítette felada-
tát, nem véletlenül került be a végrehajtó-bizottságba. Aztán más-
nap olvashattam Fazekas János cikkét, aki az Ifj úmunkás Szövetség 
Végrehajtó Irodájának tagjaként még azt is kifejtette, hogy a külön 
ifj úsági szervezetek közvetett támogatást nyújtottak a nacionalista ele-
meknek. Követelte a befurakodott kizsákmányolók eltávolítását, mert 
a román–magyar testvériség egyetlen lehetőségét a közös szervezetben 
látta. Ekkor eszembe villant a Magyar Népi Szövetség marosvásárhe-
lyi ifj úsági kongresszusának előkészítő munkálata, ahol Fazekas János 
mint a Haladó Ifj úság vezére jelent meg, megölelt mindnyájunkat, és 
„széles” támogatásáról biztosított, biztatva, hogy szervezzük a demok-
rácia szellemében az erdélyi magyar ifj úságot. Akkor mindössze húsz-
éves lehetett, de már jól bevágódott a román pártkörökbe, és nem vállalt 
szerepet a Magyar Népi Szövetség ifj úsági szervezetében. Bizonyára 
már akkor tudta, hogy miért. De küldöttként hátrahagyta Czápos 
Ferencet mint ifj úsági szakértőt, aki éberen vigyázott, nehogy valami 
„nacionalista” szöveg kerüljön bele a határozatunkba. (Vele később ta-
lálkoztam mint miniszterhelyettessel, de akkor már Ţaposként írta a 
nevét.) Sokára, csak évek múlva jöttem rá, hogy az erdélyi „magyar” bal-
oldali politika tele volt ilyen magukat megjátszó kaméleonokkal, akik 
magyarként „pártfeladatot” teljesítettek a román érdekek szolgálatában 
(Luca–Luca, Mogyorós–Moghioroş, Vince–Vinţe, Muzsik–Mujic, 
Lőrincz– Laurenţiu, Tuzson–Tujon stb.). Ki jószántából, ki karrierje 
érdekében változtatott nemcsak nevén, de lelkületén és meggyőződé-
sén is – ha volt ilyen neki. A magyarság ügyének elárulását mindeneset-
re az „internacionalizmus” szellemében magyarázták.

Valahányszor Kolozsvárra mentem Zsobokról, mindig ért valami 
meglepetés, ha összetalálkoztam egy-egy egyetemista ismerősöm-
mel. Februárban hallottam először az újdonsült tanulmányi igazgató, 
Csehi Gyula „áldásos” tevékenységéről a Bolyai Egyetemen. A mar-
xizmus, leninizmus, sztálinizmus szellemiségét úgy látta célszerűnek 
érvényesíteni, hogy végiglátogatva az akkor még létező önálló Bolyai 
Tudományegyetem intézeteit, melyek mind gazdag, értékes szak-
könyvtárral rendelkeztek még a Ferenc József Tudományegyetem 
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idejéből, rámutatott egy-egy könyvszekrényre, s az egész könyvanya-
got lehordatta a pincébe, biztos zár alá helyezve. Röviden indokolta: 
ezekre semmi szükség, csak megzavarják a növendékek fejét. Aztán 
magam is láttam, amikor megfordultam a Marianumba helyezett böl-
csészkar folyosóin, hogy a falak tele voltak aggatva Marx-, Engels-, 
Lenin-idézetekkel a dialektikus materializmus tételeiből, esetleg Lenin 
„Empíriokriticizmus” című művéből kiegészítve. Ezek akkor kötelező 
olvasmányok, illetve tananyagok voltak minden főiskolán. A feleségem 
tanrendjében is benne volt, láttam, ő iparművészeti szakon tanult, de a 
marxizmus–leninizmus vizsgaköteles tantárgy volt a művészettörténe-
ti és esztétikai órákon kívül. Így váltották valóra Balogh Edgár rektor-
sága alatt azt az elképzelést, melyet maga Edgár úgy fogalmazott meg, 
hogy Marx, Engels, Lenin és Sztálin tanainak az egyetem minden terü-
letén érvényt kell szerezni. Ennek gyakorlati végrehajtására szervezték 
meg a marxizmus–leninizmus tanszéket a Bolyai Egyetemen, mely jó 
néhány szobát foglalt el a bölcsészkar épületében. Ehhez természete-
sen nem volt szükség sem a Zolnai Béla, sem a Bartók György, de még 
a György Lajos vagy a Venczel József által nagy gonddal és fáradsággal 
összegyűjtött könyvtárra sem. Igaz, egy-egy tekintélyesebb professzor, 
főleg a természettudományi karon, megvédte könyvtárát a Csehi-féle 
pusztítástól, mivel Borbély Samu, Soós Ilona, Török Zoltán, de még 
Zörgő Benjámin sem engedte Csehi Gyula garázdálkodását a maga 
szakterületén. Csehi túlbuzgóságának hátteréről később értesültem. 
Amint kiderült, még a harmincas években trockizmus miatt kizárták a 
Kommunisták Romániai Pártjából. Bizonyára ezt a régi „bűnét” akarta 
elfeledtetni. A rendszerváltozás után kiderült, hogy Csehi szolgálatai-
ért rendszeres fi zetést vett fel az állambiztonsági hivataltól (Securitate). 
Későbbi „tevékenységét”, különösen Gaál Gábor kikészítésében játszott 
szerepét ez megmagyarázza. Személyesen ritkán volt vele dolgom, egy-
egy gyűlésen találkoztunk, de ösztönösen óvakodtam attól, hogy be-
szélgetésbe, pláne vitába bonyolódjak vele. Ekkor már kialakult ben-
nem egy ösztönös refl ex, mely megvédett attól, hogy nyitott legyek 
olyanokkal szemben, akik a hatalom bizalmát feltűnően élvezték. Ha 
összekerültem ilyenekkel, és kérdezni kezdtek akár a szerkesztőségi 
ügyekről, ösztönösen bezárkóztam. A bizalmatlanság légkörét fokoz-
ták azok a hírek, melyeket Hajdu Zoltán hozott Bukarestből, aki akkor 
a Magyar Népi Szövetség központjában dolgozott Révy Ilona mellett. 
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Arról számolt be, hogy megkezdődtek a „verifi kálások” a bukaresti köz-
pontban, amelyeken Bányai László a fő szóvivő, és mindenkit kikészít, 
akit csak lehet. Nagy szónoklatokat tart a beépült gyanús elemekről, 
az éberség fokozásáról. Olyan esetet mesélt valakiről, akit mint egykori 
leventét támadt meg igen élesen, mivel az egy fasiszta szervezet volt. 
Aki ahhoz tartozott, nem méltó, hogy az MNSZ-központban dolgoz-
zon. Azt elfelejtette említeni, de bizonyára nem is akarta ismertetni, 
hogy a leventeség kötelező volt minden iskolás számára. Szerinte az 
ilyen elemek csak alsó munkára (munca de jos) alkalmasak. Így mi-
nősítették, ha valakit fi zikai munkára küldtek, hiába volt értelmiségi 
szakképzettsége. Ekkor kellett az addig az MNSZ bukaresti irodáján, 
Czikó Nándor mellett, majd a művelődési osztályon dolgozó Lőrinczi 
Lászlónak, aki olasz egyetemen tanult, és jogi doktorátusa volt, kita-
nulnia a villanyszerelő szakmát, ha meg akart élni. Hajdu beszámolt 
olyan esetről is, hogy valakit azért rúgtak ki, mert egy beszélgetés során 
olyant mondott, amibe Bányai beleköthetett, és akadt, aki befújta ezt. 
Arról már hallottam, hogy az MNSZ-központban fi gyelték egymást 
és jelentgették is. De ezzel addig csak a káderosztályon a sánta Gizi 
foglakozott. Előfordult, hogy behívott egy-egy kádert, és jól letolta, fi -
gyelmeztette. Még azt is számon tartotta, hogy melyik ifj ú kezdett ki 
leány munkatársával. De ennek csak fi gyelmeztetés vagy megrovás lett 
a következménye. Ekkor már osztályalapon, származás miatt történ-
tek az elbocsátások, „alsóbb munkára” helyezések. Helyüket új mun-
kás- és parasztkáderek bevonásával kellett pótolni a sajtóban is. Még 
Zsobokon voltam, amikor Sütő levelében arról értesített, hogy át kel-
lett vegye a „lapcsinálást”, mert Asztalos és Horváth alkotószabadság-
ra ment, regényt írni. Még szerencse, hogy egyik gyakori levelezőnket, 
László Jenőt Gegesről és nemsokára Újlaki Mártont, aki szintén közölt 
már itt-ott, sikerült felvenni. Így van, akiket terepre lehet küldeni. De 
írjak én is egy-egy iránymutató cikket. Gáll Ernőtől is kaptam levelet, 
aki akkor az Igazság főszerkesztője volt, és bizonyára Herédi Guszti 
Móricz-kollégista társam ajánlott be neki. Arra kért, hogy tudósít-
sam, milyen események zajlanak Zsobokon és a kalotaszegi falvakban. 
Semmiképp nem akartam a zsoboki „osztályharcba” belekeveredni. 
A faluban történtek túlkapások, a „kulákosítás” elérte egykori nász-
nagyomat, akit olyan kvótával terheltek meg, ami nem volt arányban 
birtokával. Megvédeni nem tudtam volna. Később összehoztam Újlaki 
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Marcival, aki kibogozta az igazságtalanságot. Gáll Ernő kérését beteg-
ségemre való hivatkozással hárítottam el.

Februárban megszaporodtak a sajtóban a katolikus egyház elleni 
támadások. Nagygazdákkal összeszövetkezett, „népellenes” papokról 
írtak, megélénkültek a kizárások az MNSZ-szervezetekből. Semmit 
nem tudtam arról, hogy milyen embertelen, drasztikus intézkedések 
készülnek március elején. A lapok csak annyit írtak, hogy államosí-
tották a földbirtokosok 1945- ben meghagyott birtokait (akkor még 
meghagytak 50 hektárt, jól megterhelve adóval, beszolgáltatással) és 
a mintabirtokokat, melyek ellátták vetőmaggal, nemesített fajtákkal a 
mezőgazdaságot. Most ezeket is mind „államosították”, vagyis kártérí-
tés nélkül elkobozták. Arról persze szót sem írtak, hogyan történt ez 
az „államosítás”. Valójában a birtokosokat deportálták, kiűzték ottho-
nukból, családjukkal együtt kényszerlakhelyre szállították. Zsobokon 
nem volt földbirtokos, akit ezt érintett. A famasi Szentiványi-birtokot 
már 1945-ben felszámolták, mivel a tulajdonosok elmenekültek. 
Birtokukat kiosztották azoknak a román cselédeknek, béreseknek, 
akiket ők telepítettek be a magyar faluba. Így fejeződött be az 1919-
ben megkezdett folyamat, a magyar földbirtokosok földtulajdonának 
román kézbe történő juttatása. A román földreformok amúgy is je-
lentősen megnyirbálták a magyar földbirtokosok, egyházak tulajdo-
nát, sok százezer hold szántótól, erdőtől, legelőtől fosztva meg őket. 
A Világosság szükségesnek látta azonnal hírül adni, hogy Gáltőn, a 
volt EMGE-vezér, Szász Pál „mintabirtokán” szintén megtörtént az 
államosítás, és gyalázkodó beszámoló szólt a kizsákmányoló földes-
úrról. Szász Pál előadását hallottam még 1945-ben a szucsági ifj úsági 
konferencián. Azt fejtette ki, hogy az erdélyi magyar parasztság útja és 
jövendője a belterjes kisgazdaságok megerősítése és az a szövetkeze-
ti forma, amelyet Svájcban, Dániában, Finnországban alakítottak ki. 
Ez meghagyta a kisgazdaságot a paraszti tulajdonban, de biztosította 
annak korszerű fejlesztését. Ismertem az EMGE áldásos tevékenysé-
gét, Szász Pál hozzáértő, mintaszerű gazdálkodását, népszerűségét, a 
több mint százezer tagot számláló EMGE-szervezet megerősítésében 
betöltött szerepét. Ennek beszédes bizonyítéka volt, hogy 1945-ben, 
amikor az EMGE újra egyesült a dél-erdélyi részekkel, egyhangúan őt 
választották elnöknek. Az első nagy kongresszuson a háború után, az 
MNSZ minden mesterkedése ellenére.


