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Ez az erdélyi magyarság valós helyzetét feltáró kiadvány olyan szer-
zők írásait közölte, akik nem alkalmi látogatások során szerzett élmé-
nyeiket rögzítették Erdélyről, hanem tudományos alapossággal feltárt 
tényeket és valós adatokat. Elég csak néhány szerzőt és írásuk címét fel-
sorolni: Az erdélyi magyarságért (Márton János); Vitafórum a romániai 
magyarok helyzetéről (Für Ljaos); Erkölcsi revíziót! (Csoóri Sándor); 
Szellemi Trianon (Für Lajos); Fordított kiegyezés (Rónai András); 
Jelentés a romániai magyar kisebbség helyzetéről. Készült a Magyar 
Demokrata Fórum számára ( Joó Rudolf ). Ebben hét fejezetben addig 
alig ismert és közölt összefüggésekben mutatta be a romániai magyar 
kisebbség történetét, a kisebb létszámának, területi tagolódásának és 
társadalmi rétegződésének alapjellemzőit, a politikai-jogi rendszert, az 
uralkodó nemzeti ideológia és a magyar kisebbség összefüggéseit, az 
anyanyelvi intézményrendszer: hírközlés, oktatás, művelődés helyzetét 
(fokozatos felszámolását), a vallásügyet, a magyar kisebbségi egyházak 
erőszakos korlátozását, a kisebbség kapcsolatát az anyanemzettel. Ma-
gyarország és a romániai magyarság, vagyis a problémák tudatos elhall-
gatását, általában a határon túl élő magyarság létezését és annak jelen-
tőségét. Végül a kivándorlók, áttelepülők és menekülők helyzetével és 
egyre növekvő számával foglalkozott. (Ekkor már mintegy 40 ezerre 
becsülték csak a Ceauşescu-rendszer idején elmenekültek, áttelepültek 
számát.) 

A felsorolt anyagok ismertetése nem feladatom, a leírtak hitelességé-
hez nem is volt megjegyzésem, mikor Varga Mihálynak, akitől kaptam 
a könyvet, gratuláltam e hiányt pótló kezdeményezéshez. Csak a Csoó-
ri cikkéből, mely egyébként egész mélylélektani elemzéssel mutatta ki 
a kompromisszumos megalkuvások csődjét, mely 1945 után az egész 
magyar baloldali politikát önfeladásra késztette egy téveszme megvaló-
síthatósága reményében (nem a moszkovita ügynökökre és román cin-
kosaira gondolok, akik pontosan tudták, mit miért kell úgy végrehajta-
ni, ahogy művelték, hanem azokra a jóhiszemű kételkedőkre, akik közé 
magam is tartoztam). A „román–magyar testvériesülés” varázsszava, 
melyet Balogh Edgár oly buzgósággal hirdetett, hogy megold minden 
kérdést, és nincs szükség a „genfi  komédiára” (vagyis a nemzetközi jogi 
védelemre), mert a román demokrácia biztosít minden nemzetiségi jo-
got. De ez a jóhiszemű téveszme nem szerelt le mindenkit. Csoóri ér-
zékelte, amikor a következőket írta: „Lehet, hogy lassú kimúlásának (a 
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Bolyai Tudományegyetem felszámolását, kényszerbeolvasztását említi) 
legelső titkos pillanata az volt, amikor száz magyar baloldali értelmiségi 
ezerkilenszáznegyvenöt novemberében olyan hűségnyilatkozatot adott 
át Groza Péter miniszterelnöknek, amelyben nemcsak kifejezi állam-
polgári lojalitását Románia iránt, de testestől-lelkestől Romániához 
tartozónak vallja magát, s magával együtt természetesen a tesvériséget 
óhajtó erdélyi magyarságot. Ez a hűségnyilatkozat egyenesen a párizsi 
békecsinálók asztalára került szónokló dokumentumként. Az egyez-
kedők semmiképpen nem akartak ezzel rosszat, csak megelőlegeztek 
valamit, ami még nem volt. A vesztes helyzetéből át akartak kerülni 
a győztes helyzetébe? Ez persze lélektanilag érthető, de történelmileg 
nem… Az egyedüli reálpolitika az lett volna, ha az a bizonyos száz alá-
író is, amely komoly erkölcsi erőt jelentett, a vesztesekkel marad, és a 
vesztesek igazát képviseli a világ előtt. Negyven év elmúltával ma már 
világosan láthatjuk, hogy sietős egyezkedésükkel helyrehozhatatla-
nul elrontottak valamit: érzelmileg és politikailag is megbontották a 
kisebbségi magyarság egységét, és ettől kezdve minden további alkut 
velük, a megbízható egyezkedőkkel kötött meg a hatalom. Mindad-
dig persze, ameddig szüksége volt rájuk. A szocializmus sematikusan 
abszurd fi ntora az, hogy a börtönökbe is őket, a megoldást keresőket 
lökdösték be először.” 

Csoóri bizonyára nem ismerte, de nem is ismerhette az 1945. nov-
emberi hírhedt Marosvásárhelyi Kiáltvány létrejöttének hiteles körül-
ményeit. Ezen a nevezetes százas bizottsági MNSZ-gyűlésen részt 
vettem mint a bizottság egyik tagja, így jogom és kötelességem néhány 
pontosítást közölni, mely szükséges a kérdés megértéséhez. Az MNSZ 
100 tagú Intéző Bizottságát 1945. májusi országos kongresszusán vá-
lasztották meg, ekkor kerültem én is be tagként az ifj úság részéről mint 
a Kolozsvári Magyar Egyetem hallgatója. Már akkor közismert volt, 
hogy a száz tag többsége főleg dél-erdélyi, volt MADOSZ-aktivista, 
a román kommunista párt által szervezett „demokratikus” magyar ki-
sebbségi szervezet tagja. Értelmiségi a tagságnak még 10 százaléka sem 
volt, név szerint és személyesen is ismertem őket. Azon a bizonyos ülé-
sen ők sem vettek mind részt, így például Kós Károly, Jancsó Elem-
ér professzor hiányzott. A Végrehajtó-bizottság Vasile Luca, a kom-
munista párt titkára által követelt szöveget terjesztette elő, mely ellen 
több felszólaló volt: Nagy Géza egyetemi tanácsjegyző, Molter Károly 
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író, egyetemi tanár és én a diákság nevében tiltakoztunk. Követeltük 
a határok véglegesítésének elfogadására vonatkozó szövegrész törlését 
és a kisebbségi jogok garanciájának felvetését azzal az indokkal, hogy 
ez a gyűlés nem jogosult ilyen kérdésben nyilatkozni a béketárgyalás 
előtt, mivel a szovjet–román fegyverszüneti szerződésben „Erdély vagy 
nagyobb része” fog Romániához tartozni, a békeszerződés döntésétől 
függően. A román közigazgatást csak 1945. március 6-án, a szovjet 
hadvezetés által kierőszakolt, kommunista vezetésű Groza-kormány 
kinevezése után vezették be Észak-Erdélyben, tehát mindössze nyolc 
hónapja. Az MNSZ kommunista irányítású vezetése a kiáltványt ro-
mán presszióra szavaztatta meg, főleg a beépített kommunista több-
ségű munkás aktivisták szavazatával. Száz aláírás nem létezett, mert 
a szöveget csak a 21 tagú Végrehajtó-bizottság tagjai írták alá. A Ki-
áltvány és az erdélyi magyarság sorsa és jogvédelme ügyében Márton 
Áron gyulafehérvári püspök kezdeményezésére a szociáldemokrata 
párt magyar csoportja támogatásával memorandum készült, melynek 
szövegét Nékám Sándor bukaresti magyar ügyvivő juttatta el a ma-
gyar békedelegációhoz. A béketárgyaláson ennek nem adtak helyt, de 
a román külügyminiszter az MNSZ-kiáltványt felhasználta a magyar 
követelések visszaverésére, úgy állítva be, hogy ez az erdélyi magyarság 
kívánsága: vagyis a Romániához való tartozás. Az is fontos és megemlí-
tendő, hogy a Magyar Kommunista Párt egy lépést nem tett az ügyben, 
mert nem akarta, hogy a Kisgazda Párt által alakított kormány sikert 
érjen el a béketárgyaláson. Az is tény, hogy tárgyalások folytak az el-
lenzékbe szorított és teljesen elnyomott Maniu-párt és magyar vezetők 
(Szász Pál) között, és Maniu hajlandó lett volna területi megegyezés-
re Erdély kérdésében. Őket az MNSZ-vezetők egy részével, Márton 
Áron püspökkel és magyar szociáldemokrata vezetőkkel együtt tartóz-
tatták le, és sokan pusztultak el a magát „haladónak” nevező, totális ro-
mán nemzetállamot építő román kommunista diktatúra börtöneiben. 

A kiadványban mellékletként közölték a felhasznált dokumetumok 
bibliográfi áját az 1988-ig magyar, román és külföldön is számos nyel-
ven megjelent kötetek, jelentősebb cikkek, tanulmányok romániai ki-
sebbségekre vonatkozó anyagát. A dokumentum több részből állt: „A 
nemzetiségi statútum (a 86/1945. sz. törvény)” és „A nemzetiségi sta-
tútum garanciái (630/1945. sz törvény)”, melyeket Romániában a bé-
keszerződés aláírása után már nem alkalmaztak, és valójában soha nem 
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léptettek életbe. Továbbiakban az 1969 után megjelent, nemzetiségi és 
emberi jogokat korlátozó elnöki dekrétumokat: a nemzetiségi iskolák 
tanszemélyzetének nyelvismeretére (1969) , a nemzetiségek nyelvén 
és román nyelven oktató osztályok létesítésére vonatkozó jogszabályt 
(1973), a külföldi állampolgárok elszállásolására vonatkozó törvényt 
(1974), ennek módosítását, mely a román származású egyéneket men-
tesítette a kötelezettségek alól (1976), végül „A véglegesen külföldre 
települő román állampolgárok költségtérítési kötelezettségéről” ál-
lamtanácsi rendeletet (1982) közölte. Ezek csak néhány mozzanatát 
jelentették a kisebbségelnyomó politikának, de ezek voltak újabbak. 
Hiányoltam az összes magyar egyházi iskolát államosító törvényt, az 
egyházak működését korlátozó és állami felügyelet alá helyező, ma-
gyar intézményeket (EMKE, EMGE , EME stb.), a magyar szövet-
kezeteket és végül a kolozsvári Bolyai Tudományegyetmet felszámoló 
törvények közlését. De hát ez túlméretezte volna a kiadványt, melynek 
utolsó részében „Tiltakozások a falurombolás ellen” címen olyan anya-
gokat közölt, melyek egy részéről én sem tudtam. Ebben szerepelt a 
Magyar Írók Szövetségének felhívása, magyar demokratikus szerveze-
tek levele M. Gorbacsovhoz, a 19 magyarországi egyetemet képviselő 
rektori konferencia állásfoglalása a romániai településrendezési tervvel 
és intézkedésekkel kapcsolatban, a szlovéniai magyar nemzetiségi kö-
zösségek közgyűlésének nyilatkozata, a csehszlovákiai magyar nemzeti 
kisebbség képviselőinek felhívása (több mint 3000 aláírással), Zsére 
község lakosságának (Nyitrai járás) Zobor-alji kis székely falu tiltako-
zása, a csehszlovákiai magyar írók nyilatkozata, a kárpátaljai magyar 
értelmiség nyilatkozata s végül az Erdélyi Magyar Önvédelmi Szövet-
ség Kiáltványa. Erről a szervezetről akkor nem tudtam semmit, de a 
szöveg olyan dokumentáltan és hitelesen átütő erőt sugárzott, hogy 
tisztában voltam, olyan vagy olyanok írhatták, akik mindazt személye-
sen is átélték, amiről én visszaemlékezésemben részletesen, a minden-
napok hűségével és az élmények és helyzetek hitelességével számoltam 
be. Ezért közlöm szó szerint ennek a kiáltványnak szövegét, mert akkor 
sajnos többszöri megjelenése és közlése ellenére különös, átütő hatást 
nem váltott ki. Senki nem reagálta le, nem hívta fel rá a fi gyelmet, és ez 
olyan elkeserítő jelzés, mely azóta is jelen van, és mérgezi, hitelteleníti 
„a buzgó magyarságféltők” miatt a valós helyzetet, és nem egy esetben 
főként a kérdést felvető személyének fontosságát van hivatva szolgálni. 
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„Az Erdélyi Magyar Önvédelmi Szövetség Kiáltványa
a romániai magyarsághoz,
a romániai magyarság önvédelmi harcával szolidarizáló
román honpolgárokhoz,
az egyetemes magyarsághoz,
az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagállamaihoz.
Magyar testvéreink, akik Románia területén éltek és tengődtök tel-

jes kilátástalanságban! Szemetekkel nap mint nap láthatjátok, bőrötö-
kön tapasztalhatjátok, hogy etnikai létünk a kisebbségi elnyomatásban 
végveszélybe került. Az első világháború győztes, nyugati hatalmainak 
trianoni diktátuma óta eltelt sötét évtizedek alatt elszenvedtünk szám-
talan üldözést és megaláztatást, ám a múltban még élhettünk a kisebb-
ségjogi nyílt küzdelem lehetőségeivel. A királyi Románia idején magyar 
politikai pártok, bátor napilapok, parlamenti képviselők emeltek szót a 
mindenkori román kormányok sovén rendelkezései ellen. Kollektív és 
egyéni panaszainkat el tudtuk juttatni a kisebbségek jogait úgy-ahogy 
védelmező Nemzetek Szövetségéhez.

Minden a múlté! Nyílt küzdelemre nincs lehetőségünk. A magát 
szocialistának nevező Romániában, Európa legjobban kiépített állam-
védelmi rendőrségének terrorja alatt a jogvédelmi cselekvés illegális 
tere is a minimumra csökkent. Besúgók hadának tízezreit építették be 
a magyar lakosság soraiba is. Kisebbségi védelmet nem garantál szá-
munkra semmilyen nemzetközi fórum, ezt a kérdést Románia saját 
belügyének tekinti, és ma már Nicolae Ceauşescut és társait semmi 
sem akadályozza abban, hogy Európa legnagyobb létszámú nemzeti 
kisebbségét, a több mint kétmilliós romániai magyarságot belátható 
időn belül eltüntessék az ország etnikai térképéről.

Magyar testvéreink! Vegyétek számba az utóbbi negyedszázadban 
elszenvedett veszteségeinket, és világos lesz számotokra: már csak 
puszta létünk maradt és a remény, hogy a világ népei felfi gyelnek roha-
mos pusztulásunkra.

A Román Kommunista Párt és Nicolae Ceauşescu kisebbségüldöző 
politikájának súlyos következményeként elveszítettük egyetlen nemze-
tiségi tömegszervezetünket, a Magyar Népi Szövetséget!

Elvesztettük minden szervezkedési jogunkat!
Megfosztottak magyar iskolai hálózatunktól, amely fél évezredes 

múltjával Európa egyik legfejlettebb oktatási rendszere volt.
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Elvesztettük Kolozsvárott a Bolyai-egyetemet, a Marosvásárhelyi 
Gyógyszerészeti és Orvosi Főiskolát, a nagyenyedi tanítóképzőt, el-
vesztettük képzőművészeti, zeneművészeti és színművészeti főisko-
láinkat, megfosztottak fél évezredes múltra tekintő kollégiumainktól 
Zilahon, Nagyváradon, Kolozsvárott, Nagyenyeden, Marosvásárhelyt, 
Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön!

Fölszámolták és anyagukban megsemmisítették történelmi és műve-
lődési múzeumainkat, ősi levéltárainkat, index alá vették erdélyi könyv-
tárainkat!

A temesvári és kolozsvári kivételével megszüntették önálló magyar 
színházainkat. Román vezetés alá került a szatmári, nagyváradi, ma-
rosvásárhelyi és a sepsiszentgyörgyi volt magyar színház, valamint a 
Marosvásárhelyt még működő Szentgyörgyi István Színművészeti 
Főiskola is. Ezen intézmények magyarul nem tudó román igazgatói, 
rektorai mindent elkövetnek, hogy a magyar drámairodalom végleg ki-
szoruljon a repertoárból.

Elvesztettük a Székely Népi Együttest, amely magyar folklórunkat 
lett volna hivatva ápolni! Műkedvelő mozgalmunk keretében megszün-
tették a magyar kórusok és színjátszó csoportok legnagyobb részét. 
Gyermekeinket, ifj ainkat erőszakkal román nemzeti viseletbe öltöztet-
ve kényszerítik a Ceauşescut és feleségét dicsőítő román dalok éneklé-
sére. Rendőrök és pártaktivisták üldözik a magyar népi viseletet hordó 
falusiakat, brutális kegyetlenséggel járnak el azokkal szemben, akik – 
akár egy esküvő alkalmával is – ősi magyar dalokat mernek énekelni.

De mindez csak egy része az általános jogfosztásnak. Titkos, bel-
ső rendeletek alapján eltávolították a magyar nemzetiségű tiszteket a 
hadseregből! Gyárak, üzemek éléről leváltották a magyar igazgatókat, 
színmagyar megyékben is, amilyen Hargita és Kovászna megye – ro-
mánok kerültek a párt- és állami szervek élére. Évek óta a legnagyobb 
ütemben zajlik az erdélyi magyar városok elrománosítása. Államilag 
szervezett, módszeres betelepítés útján hajdani nemzetiségi jellegét el-
vesztette már Szatmárnémeti, Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely. 
Soron következnek az ugyancsak színmagyar székely városok: Csík-
szereda, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely. A román pártvezetés 
nem nyugszik, míg e városok őrzik magyar jellegüket. Európa törté-
netében példátlan méretű betelepítés folyik, miközben szakiskolákat 
végzett gyermekeink tízezreit kényszerítik a Kárpátokon túli román 
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megyékbe. Sorsuk egyenlő a száműzetéssel. Sorsuk azonos a főiskolát 
végzett erdélyi magyar értelmiségi fi atalok hatalmas tömegéével, amely 
Moldova, Munténia és Olténia falvaiban végzi páriamunkáját az Er-
délybe való visszakerülés legcsekélyebb reménye nélkül.

De mindez nem elegendő a román nacionalizmus számára. Félelmé-
ben, hogy Erdély újra vita tárgyát képezheti a nagyhatalmak részéről, 
etnikai mivoltában a Székelyföldet akarja megsemmisíteni. Városainak 
erőszakos románosítása után a színmagyar falvak ezrei kerülnek sorra 
a megsemmisítésben. Ceauşescu nem tűr kompakt magyar lakosságot. 
Csak akkor lesz nyugodt, ha a Székelyföldön élő milliós magyar töme-
get szétszórhatja az ország minden táján; ha ezeréves falvaink fölszá-
molásával olyan agráripari centrumokat hoz létre, ahová újabb román 
tömegeket fog betelepíteni.

Székely-magyarok! Készüljetek föl a brutális akciók közelgő soroza-
tára! Szálljatok szembe minden kísérlettel, amelynek célja eltávolítani 
benneteket a szülőföldről!

Magyar testvéreink! Érthető és indokolt a félelem, amely eluralko-
dott soraitokban. Érthető és indokolt a tömeges emigrációs szándék, 
amelynek folytán százezrek képesek elhagyni keserves munkával gyűj-
tött vagyonkájukat, házukat, szüleiket, gyermekeiket is igen sok eset-
ben. Az Erdélyi Magyar Önvédelmi Szövetség mégis arra szólít föl 
benneteket: ne hagyjátok el Erdélyt, erősítsétek szívetekben a reményt, 
hogy belátható időn belül sorsunk jobbra fordulhat. Ha minden lehet-
séges módon küzdünk is érte. Ha legyűrjük magunkban a végső le-
mondás sötét erejét. Ha ki-ki a legcsekélyebb mértékben is a cselekvés 
útját választja. Gondoljátok meg, hogy a Ceauşescu-diktatúra a román 
népet is sújtja. Bíznunk kell abban, hogy a román nép legjobbjai is küz-
denek e diktatúra megbuktatásáért.

Magyarok! Ifj ak és öregek, férfi ak, asszonyok, lányok! Értelmiségiek, 
munkások, földművesek! Tartsatok ki e nehéz időkben is az ősi szülő-
földön. Az emigráció jobb sorsot ígér, de holtig tartó keservet is, a visz-
szavágyódást ezeréves szülőhelyünk elhagyott szép tájaira. Az emigrá-
ció megszabadít a kisebbségi nyomorúságtól, de nem pótolhatja annak 
a tájnak elvesztését, ahol apáink és nagyapáink éltek, küzdöttek, létüket 
áldozták török, tatár és minden más veszedelem ellen. Az emigrációval 
végső fokon azok szándékát segítitek elő, akiknek álma a színromán 
Erdély, megtisztítva az utolsó magyar szótól is. Ám ez csak vágyálom 
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marad bármely neofasiszta számára. Két és fél milliós nemzetiségi tö-
megben van olyan erő, hogy kedvező történelmi körülmények között 
kiharcolja önrendelkezési jogát, kultúrautonómiáját, emberi jogait.

Reménykedjetek a kedvező történelmi körülmények eljövetelében.
Reményünk alapja a hatalmas változás, amely emberjogi tekintetben 

is végbemegy a Szovjetunióban, Magyarországon, a világ minden táján.
Reménykedjetek és cselekedjetek! Tiltakozzatok minden lehetséges 

módon a jogtiprások ellen! Követeljétek az elemi emberi jogokat, ne 
írassátok gyermekeiteket román iskolába, hívjátok haza fi aitokat, lá-
nyaitokat Moldovából és más helyekről a száműzetésből. Ha orvosok, 
ha tanárok, ha mérnökök, vállaljanak inkább fi zikai munkát a biztos 
beolvadás helyett. Jelezzétek ragaszkodásotokat az anyanyelvi oktatás 
visszaállításához. Román testvéreink! Munkások, értelmiségiek! Emel-
jétek föl szavatokat a kisebbségi sorsban élők üldöztetése ellen. Állja-
tok melléjük, amikor magyar anyanyelvük miatt szidalmazzák, bántják 
őket az élet minden területén. Szólaljatok föl mellettük, ha jogaikat 
követelik. Sorsuk közös a gazdasági nyomorban, a vasárnapok nélküli 
munkahajszában, a Ceauşescut és feleségét dicsőítő szánalmas és ne-
vetséges propaganda elviselésében. Gondoljatok arra, hogy az igazi de-
mokrácia, amely elhozza a nemzetiségek jogait, elemi feltétele a román 
nép boldogulásának is.

Román értelmiségiek, írók, művészek! Emeljétek föl szavatokat az 
üldözött kisebbségek érdekében, miként annak idején a jogfosztott er-
délyi román nép mellett kiállt egy Mocsári Lajos, Ady Endre, Bartók 
Béla és megannyi haladó gondolkodású magyar alkotó.

Sovén politikával, nemzeti demagógiájával Ceauşescu lerombolta 
mindazt, amit a testvériség megteremtésében a román nép s a magyar 
nemzetiség legjobbjai hosszú időn át megteremtettek. Újra kell kezde-
ni mindent ezen a téren is. Ne higgyétek, hogy a magyarok a románok 
született ellenségei. Ezt csak olyan neofasiszta bértollnokok hirdetik, 
mint Ion Lăncrănjan és társai. Ne higgyétek, hogy a román nép bol-
dogulásának feltétele a romániai magyarság erőszakos beolvasztása, 
etnikai megsemmisítése, a tények ezreivel igazolható kulturális genocí-
dium. Erdély azoké a néptömegeké, amelyek a történelem folyamán vé-
delmezték, városait, falvait, kultúráját megteremtették. Erdély magya-
rok, románok és szászok alkotása – legyen a jövőben is közös otthona 
minden nemzetiségnek.
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Magyarok, akik saját nemzeti államotok keretében éltek, és bárhol 
másutt a világon! Emeljétek föl minden lehetséges módon szavatokat 
a romániai magyarság elemi és szent jogainak érdekében. Segítsétek 
a magyar vezetést, hogy számolja föl végleg a szemet hunyó, megal-
kuvó politikát az utódállamokba szakadt magyar kisebbségi tömegek 
ügyében. Találjon módot a határozott, kétoldalú tárgyalásokra, vesse 
föl nyíltan nemzetközi fórumokon a példátlan jogtiprást, nyerje meg 
ügyünknek a nagyhatalmak kormányait. Köszönjük a jelenlegi magyar 
vezetésnek, hogy védelmébe vette a romániai magyar menekülteket, ám 
ugyanakkor a román nemzetiségűeket is. Példaszerű és humánus cse-
lekedetével zavarba ejtette azokat a fasisztoid román köröket, amelyek 
megpróbálják félrevezetni a román tömegeket; határrevíziós szándék-
kal, az ártatlan Román Kommunista Pártot támadó, nacionalista gya-
korlattal vádolják Magyarországot.

Az Erdélyi Magyar Önvédelmi Szövetség segélykiáltással fordul az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének minden demokratikus kormányá-
hoz. Tiltakozzanak a bukaresti kormánynál a kisebbségeket üldöző, 
felszámoló politika ellen, amely nem lehet Románia belügye. Nem le-
het belügynek tekinteni egy két és fél milliós nép példátlan sanyargatá-
sát, teljes kifosztását, erőszakolt asszimilálását. A hitleri Németország 
kapcsán történelmi példa mutatja, milyen katasztrofális volt a zsidó-
üldözést német belügynek tekinteni. Nem túlzunk, amikor azt mond-
juk, hogy a román nacionalista propaganda mai körülményei között a 
magyar tömegek ellen kirobbanó pogromok lehetősége sincs kizárva. 
Fegyvertelen férfi ak, asszonyok és gyermekek tömegeit fogják Erdély 
területén lemészárolni, ha a világ kormányai nem lépnek közbe. Ezért 
kiáltjuk világgá megrendültségünket a végveszélybe kerültek igéjével: 
Segítség! Segítség! Segítség!

Az Erdélyi Magyar Önvédelmi Szövetség
ideiglenes vezetősége, Bukarest”

(Ui.: Ennek a kiáltványnak bővebb példaanyaggal gazdagított válto-
zatát Vincze János nemzetiségügyi pártaktivista útján eljuttattam az 
RKP központi bizottságához is. Ezt természetesen aláírtam, címet is 
adtam a beadványnak: „Magyar eredetű románokká lettünk?” Válasz-
ként néhány hónap múltán Vincze János telefonon csak ennyit közölt 
velem: „Állításaid valótlanok, aff éle baloghedgárizmusok” [Balogh Ed-
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gár által is hangoztatott téveszmék]. Szövegem akkor már a Hitel szer-
kesztőségében várt közlésre Budapesten. 1989 októberében a Kossuth 
rádió Vasárnapi Újság című adásában hangzott el. S. A.)

Később Sütő András, a kiáltvány írója és elküldője a bekövetkezett 
történelmi fordulat után felfedte ennek az Erdélyi Önvédelmi Szövet-
ség ideiglenes vezetősége nevű „szervezetnek” valós történetét, de ez 
már akkor történt, amikor nem jelentett életveszélyt maga és családja 
számára. Erre majd visszatérek önéletírásom akkori korszakának meg-
írása idején. 

A Kádár halála után, látványos temetése ellenére, mindenki tudta, 
hogy rendszere végleg megbukott, és sejtettük, ez csak a vég kezdete. 
Ezt Ceauşescu is felismerhette, mert néhány nap múlva az Előre hoz-
ta a híradásokat a romániai tüntetésekről Bukarestben és főleg erdélyi 
megyékben (Máramaros, Szatmár, Arad, Kolozsvár) a „magyarországi 
revizionizmus, irredenta és románellenes megnyilvánuások ellen”, és a 
szokásos táviratözön biztosította az elnök-főtitkárt a nép teljes, oda-
adó támogatásáról. A szokásos hűségnyilatkozatok hangzottak el, de 
most nyíltan és kifejezetten a magyaroszági revizionista, szocializmus- 
és románellenes események miatt. A diplomácia tiltakozásáról is beszá-
molt a hivatalos Közlemény „A súlyos revizionista, szocializmusellenes 
és románellenes megnyilvánulásokról, melyek helyszíne Budapest volt” 
– közölte a Scînteia még aznapi, június 16-i száma. Meglepő volt ez a 
„viharos” gyors tiltakozás még azon a napon, amikor az események ép-
pen csak elkezdődtek, mely egyetlen más szomszédos országban, még 
a Szovjetunió, a legérdekeltebb nagyhatalom részéről sem kapott ekko-
ra teret. Ez jelezte, hogy Románia és főleg a Ceauşescu-klikk részéről 
idegességet váltott ki, melyet a magyarellenes kampány felerősítésére 
használt fel. Pedig szó sem esett Nagy Imre és társai erőszakos Romá-
niába hurcolásáról, a snagovi fogva tartásáról és a kiadásáról hóhérai-
nak. Sem a tüntetéseken – pedig erdélyiek elég nagy számban vettek 
részt – egyetlen szó, tiltakozó tábla nem jelezte a román kommunisták 
bűnrészességét Nagy Imre tragikus sorsában. Ceauşescu bizonyára fel-
mérte, hogy a lengyelországi változások és ezzel szinte párhuzamosan 
a magyarországi események, melyek szerinte a „szocialista erők” meg-
gyengülését jelezték, veszélyes következményekkel járhatnak számára 
is. A tervezett és előkészület előtt álló Varsói Szerződés tagállamainak 
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politikai konzultatív bizottságának tanácsülése előtt próbált „mozgósí-
tani” a lengyel és magyar „elhajlás” ellen – ahogy az ilyen különutas tö-
rekvéseket a kommunista zsargonban használták. De nem sikerült neki 
sem a szovjet, sem a német, sem a cseh, de még a bolgár pártvezetést 
sem bekapcsolni a maga érdekkörébe, mindegyik éppen azzal hárította 
el, hogy nem kívánnak beavatkozni más pártok belső ügyeibe. Bizonyí-
tania kellett tehát a maga töretlen népszerűségét és elfogadottságát ott-
hon. Ezért június végére RKP KB plenáris ülést hívott össze. Ezen na-
pirenden kívül egyik hű embere, Manea Mănescu a következő javaslat-
tal állt elő: „Az RKP KB Politikai Végrehajtó-bizottságának javaslata 
Nicolae Ceauşescu elvtárs újraválasztásáról a párt XIV. kongresszusán, 
a legmagasabb tisztségbe, a Román Kommunista Párt főtitkári tisztsé-
gébe.” Rá egy napra a plenáris már nem is „meglepő” határozatot hozott, 
mely így hangzott: „A Központi Bizottság plenáris ülésének határozata 
Nicolae Ceauşescu elvtás újraválasztásáról a Román Kommunista Párt 
főtitkári tisztségébe.” A közismert jelzőktől hemzsegő hosszú dicsőítő 
szöveget felesleges értelmezni, de érdekes volt és fi gyelmet keltő, hogy a 
november közepére kitűzött kongresszus előtt több mint négy hónap-
pal miért kellett bejelenteni, hogy a KB plenárisa teljes egységben őt 
jelöli erre a tisztségre? Ez kiderült a felszólalók ömlengő dicshimnuszá-
ból, a látványos hűség- nyilatkozatokból. Meglepő volt azonban, hogy a 
felszólalók között volt a főtitkár fi a, Nicu Ceauşescu, akiről addig még 
nem lehetett tudni, hogy mikor került a KB tagjai közé. Ezt a világon 
sehol, Líbiát kivéve, ahol a Kadhafi  család férfi  tagjai jelentős posztokat 
töltöttek be, vagy Irakban Szaddám Huszein gyakorolta, még Észak- 
Koreában lehetett tapasztalni Kim Ir Szem utódlásaként. Ilyen nyíl-
tan egyik európai párt sem mutatta ki, hogy „dinasztikus” törekvései 
vannak a „szocialista demokrácia” jegyében. Az „utód-jelölt” különben 
közutálatnak örvendett még pártkörökben is agresszív fellépései és a 
közvéleményt felkavaró botrányai miatt. (Pl. a Florin Piersic neves szí-
nésszel való összetűzése és annak botrányos megveretése testőrei által.) 
Az odaadó hűséget kifejező felszólalók között egy magyar is kellett 
szerepeljen: Czégé Sándor nevű, addig ismeretlen pártaktivista, aki 
buzgón elmondta a szokásos szöveget: „Magyar nemzetiségű román 
állampolgári minőségemben – mondta –, akinek azonos jogai és kö-
telességei vannak a haza összes többi állampolgárával, csatlakozom az 
egész néphez a szocialista Románia belügyeibe való idegen beavatkozás 
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határozott vissszaverésében, függetlenül annak megnyilvánulási formá-
jától. Mindazoknak, akik senkitől sem kérve védelmezőinkként tetsze-
legnek, a gyűlölet és a megosztás magvát hintve el végső soron, amiként 
a múltban is tették, világosan és határozottan megmondjuk, hogy a ro-
mániai magyar nemzetiségnek nincs szüksége ilyen tanácsokra, mivel 
jogainknak igazi védelmezője a Román Kommunista Párt, a szocialista 
román állam.” E hazug mondatok után következett a szokásos fogada-
lom az erőfeszítések vállalására. „Az egész nemzet e ragyogó munka és 
harci programja töretlen megvalósításában… kifejezzük, hőn szeretett 
és tisztelt Nicolae Ceauşescu elvtárs, hálánkat és megkülönböztetett 
nagyrabecsülésünket a mélyen tisztelt Elena Ceauşescu elvtársnővel 
együtt kifejtett egész tevékenységéért a román társadalom szüntelen 
haladása javára, a béke és a népek közötti megértés világa érdekében.” 

E sablonszövegben, mely minden hozzászóló vezérmotívuma volt, 
a megkülönbözető szín a „magyar nemzetiségű román állampolgári 
minőség” kifejezés volt, mely ebbben az esetben a „magyar nemzetisé-
gű román dolgozók” eddig már hivatalosan is használt meghatározást 
módosította abban az értelemben, hogy a „román állampolgári” státust 
emelte ki, mely már rég nem volt használatos politikai szövegekben. 
Ez ugyanakkor azt is jelentette, hogy sem mint nemzetiség, de még ki-
sebbségként sem kíván semmiféle jogot érvényesíteni, hiszen minden-
ben egyenlő bármely román állampolgárral, tehát mint kisebbségnek 
jogi státusa sincs. 

A plenáris másnapi, június 30-i Előre-szám teljes terjedelmében 
hozta a Ceauşescu-beszédet, mely hosszú történelmi fejtegetést is tar-
talmazott a 2060 éve történt dák államalapítástól napjainkig, mely-
nek során, nem véletlenül, kiemelte: „Úgyszintén a legerélyesebben 
hansúlyoznunk kell Erdély Romániával történt 1918. évi egyesülésé-
nek történelmi jelentőségét és az egységes nemzeti állam megalakulá-
sát. Ez megteremtette a feltételeket nemzetünk, a termelőerők és a nép 
általános fejlettségi szintje fejlődéséhez.” Ez, a vastag betűs bejegyzés 
szerint „élénk és hosszas tapssal” fogadott kijelentés valójában annak 
elismerése volt, hogy egy sokkal fejlettebb országrész a kisebb román 
területhez történő odacsatolása teremtette meg az „egységes nemzeti 
állam megalakulását”, vagyis idegen terület megszerzése révén vált Ro-
mánia nemzeti állammá. Kérdés, mi volt addig? De ilyen részletkérdés-
be nem kívánt belebonyolódni, inkább azt fejtegette a továbbiakban, 
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hogy csak a tudományos szocializmus (vagyis a marxi, lenini, sztáli-
ni) útján haladhat tovább az ország a fejlődés útján, és egy új, addig 
nem használt, sajátos román fejlődési szakaszt jelentett be, mely a XIV. 
kongrersszus feladatát képezte: „A sokoldalúan fejlett szocialista társa-
dalom megteremtése és Románia a kommunizmus felé haladása.” Be-
széde végén újból kiemelte: „Íme, miért jelenthetjük már most ki, hogy 
a párt XIV. kongresszusa a nagy szocialista győzelmek, az egész nép 
áldozatos munkájának, a tényeges szuverenitás és a teljes függetlenség 
kongresszusának tekinthető az a kongresszus, amely ragyogó távlato-
kat nyit az osztályok nélküli társadalom magas csúcsai, a kommuniz-
mus csúcsai felé.”

Ezt az egyoldalú, elvakult, voluntarista doktrínára alapozott prog-
ramot ekkor már egyetlen szocialista párt sem fogalmazta így meg, sőt 
a gorbacsovi elmélet és gyakorlat nyíltan elvetette és kritikával kezelte, 
tehát kilógott a „szocialista tábor” főleg európai tagjai, még a Varsói 
Szerződés tagjai pártállami vezetéséből is, mert mindenütt voltak már 
reformerők, melyek megkérdőjelezték ezt az egyoldalú, elvakult ideo-
lógiai tézisrendszert, melyet a gazdasági és társadalmi valóság távolról 
sem igazolt. De a román főtitkár-elnök elvakult biztonságérzetében ha-
ladt előre azon az úton, melyet a sors számára kijelölt, mert bízott két 
erőszakszervezetében: a Szekuritateban és a hadseregben, melyeknek 
korlátlan uraként képzelte magát. És bízott a román tömegek nacio-
nalizmustól fertőzőtt egyetértésében, hogy minden a homogén román 
nemzetállam megvalósítása érdekében történik. Ekkor még az ellen-
állásnak csíráiról sem hallottunk semmit. Csak a külföldre menekült 
románok tettek egy-egy leleplező gesztust. A párt plenáris határozata, 
úgy látszik, nem volt elég látványos, mert rögtön utána a jelenlétében 
összehívott Nagy Nemzetgyűlésről az Előre vastag piros betűs szöveg-
ben közölte ezt a „műszenzációt”: „A Nagy Nemzetgyűlés a megkü-
lönböztetett tisztelet és nagyrabecsülés jegyében és hazafi as büszkeség 
érzéseivel egyöntetűen és lelkesen csatlakozott a Központi Bizottság 
plenáris ülésének határozatához Nicolae Ceauşescu elvtárs újraválasz-
tásáról a XIV. kongresszuson a legmagasabb, a Román Kommunista 
Párt főtitkári tisztségébe.” Szokatlan, furcsa és bizarr volt, hogy egy 
olyan fórum, mint a törvényhozási feladattal felruházott Nagy Nem-
zetgyűlés miért kell beleszóljon, döntsön, hogy egy párt kit választ fő-
titkárnak? Miért kellett Nicolae Giosan nemzetgyűlési elnöknek ezt 
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előterjesztenie az Elenát dicsőítő szövegekkel együtt, mikor a kitűzött 
napirend szerint 5 egészen más tárgyú kérdésről kellett dönteni? Ez 
már a normalitás határát súrolta, és a személyi kultusznak még az előző 
korszakaira jellemző gyakorlatától is eltért. Az összes júliusi lapszámok 
a főtitkárrá jelölés lelkes elfogadását és az ehhez fűződő válallásokat ki-
fejező táviratok küldésével voltak tele. 

Július elsején vagy másodikán a romániai pártesemények ismereté-
ben látogattam el Bartis Feri barátom Vas utcai lakásába, hogy újabb 
híreket kapjak közvetlen forrásból a valós helyzetről, mert a menekül-
tek, főleg szülőföldjéről, Gyergyóból, egyre többen felkeresték. Elég-
gé zavart és aggodó állapotban találtam, de nagyon örvendett látoga-
tásomnak. Amikor üdvözöltem, csak ennyit mondott: „Hallgasd meg 
ezt!” Bekapcsolta üzenetrögzítőjét a telefon mellett, ahonnan a követ-
kező szöveg hangzott el „ékes” román nyelven: „Bartis, dacă te duci în 
Strasbourg, tatăl tău şi sora ta vor muri, ai înţeles?” (Bártisz, ha elmész 
Strasbourgba, apád és a nővéred meghal! Megértetted?) A kiejtésből 
érezhető volt, hogy csak román anyanyelvűtől származhatott, méghoz-
zá olyan személytől, aki semmit nem tudott magyarul, mert az „a” betűt 
csak az erdélyi románok ismerték és használták. Tanakodtunk, hogy az 
üzenet nem jöhetett Magyarországról, mert a háttérzörej és a hangerő 
azt jelezte, hogy ez csak külföldről, vagyis Romániából jöhetett, még-
hozzá olyan telefonkészülékből, mely a „különleges” vonalakra volt jel-
lemző. Arról tudtam, hogy meghívást kapott az Európa Parlamenttől 
előadásra, beszámolóra a romániai helyzetről, főleg az ottani magyar-
ságról. Még tőlem is kért adatokat tényekről, melyek azután történtek, 
mivel ő 1984-ben jött ki, és én még rá jó két évre. Egyébként is napra-
kész ismerteim voltak erdélyi lapokból és a Szabad Európa román adá-
saiból. Ő meg számos anyagot gyűjtött az ismerős menekültektől, írás-
ban tett nyilatkozatokat egyéni és magyar sérelmekről. Tanakodtunk, 
hogy mit tegyen. Beszámolt, hogy a külügynél, a román osztálynál volt 
ismerőse, de ott azt mondták, külföldön nem tudják biztonságát garan-
tálni, és rokonai biztonságát még kevésbé Romániában. A Horn Gyu-
la vezette Külügyminisztérium nem tulajdonított akkora jelentőséget, 
hogy diplomáciai ügyet csináljon ebből. Különben nem bizonyítható 
egy ilyen hangfelvételről, hogy Romániából származik. A nyomozás 
pedig hosszas eljárást követel. Javasolták, hozza nyilvánosságra az üze-
netet. A nyilvánosságnál nincs jobb védekező eszköz. Abban egyetér-
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tettük, hogy a Securitate fenyegetését komolyan kell venni, mert elég 
sok tragikus esetről tudtunk, melyek azt bizonyították, hogy semmi-
lyen eszköztől nem riadnak vissza. Bartis végül úgy döntött, hogy nem 
hoz veszélyt apjára és nővérére, annak családjára. Habár már megkapta 
a vízumot, nem utazik Strasbourgba, hanem kiküldi előadása szövegét 
a mellékelt dokumentumokkal, hogy ott felolvassák. 

Legtöbbet azzal foglalkoztunk, hogyan juthatott a román hatóságok 
tudomására a meghívás. Bartis azt állította, hogy senkinek nem mond-
ta el. De a telefonját lehallgathatták, hisz’ többször beszélt a meghívá-
sát intéző ismerősével. Én megmondtam őszintén, hogy tudomásom 
szerint a „szocialista” országok titkosszolgálatai között szoros kapcso-
lat van, de az is lehet, hogy titkos román informátorok működnek a 
magyar államvédelem keretén belül. Erre elég bizonyító anyagot kö-
zölt Ion Pacepa tábornok ekkor már magyarul is kiadott könyvében. 
A „szabad véleménynyilvánítás” Magyarországon ekkor már olyan 
nyilvánvaló volt, hogy bárki részletes anyagokat gyűjthetett be rólunk, 
áttelepültekről. De ez különösen nem izgatott már, s egyáltalán nem 
befolyásolta kezdeményezéseinket s főleg írásainkat. Én írtam és közöl-
tem a leleplező anyagokat a romániai kisebbségi viszonyokról, melyeket 
személyesen átéltem.

Sütő András főszerkesztőségének megszűnésének híre június végén 
jutott el hozzánk. Részleteket nem tudtunk, de a májusban Sinkovics 
Imréhez írt nyílt levelének a Kossuth rádióban elhangzott szövege 
után, melyben őszintén feltárta az erdélyi magyarság tragikus helyzetét, 
gondoltuk, hogy a már rég kegyvesztett író barátunk, egykori főszer-
kesztőnk nem tudja vállalni a romániai magyar sajtóban egyre jobban 
eluralkodó, Ceauşescut és politikáját dicsőítő pártvonalat. Ezeknek a 
hónapoknak zaklató, a lap életébe egyre keményebben beleszóló párt-
irányításról olvastam később az 1990-ben megjelent Naplójegyzetek 
1989. ápr. 30.–dec. 22. című könyvében, mely hűen felidézi a kor han-
gulatát a diktátor bukása előtti hónapokban. Ebből tudtam meg, hogy 
az általa felvenni kívánt, már nyugdíjba ment szerkesztők helyett senkit 
nem engedtek felvenni, akit ő javasolt. Rég elmúlt az az idő, amit mint 
munkatárs tapasztaltam, hogy kényes helyzetekben fellépése embere-
ket mentett meg a meghurcolástól. A beépített „káderek” még ekkor is 
hűségesen dolgoztak, és Sütő jóhiszeműsége és bizalma – amint Nap-
lójegyzetéből kiderül – nem rendült meg egyikükben sem. Ekkor, jú-
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niusban kérte nyugdíjazását, közvetlenül 62. születésnapja előtt, amit 
végül elfogadtak. De fokozottabb megfi gyelés alá helyezték, és szinte 
naponta ütközött provokációba, névtelen fenyegetésbe.

Gödöllőn javában folyt a kampány a pótválasztásra az MDF jelöltje 
mellett. Taggyűlésen szavaztuk meg, hogy Roszik Gábor evangélikus 
lelkész legyen az MDF jelöltje és egész június és július első fele a vá-
lasztási kampámy jegyében telt el. Ez országos érdeklődést váltott ki, 
mert az ellenzék számára fontos jelzés volt, ki kap legtöbb szavazatot 
az első szabad pótválasztáson, melyik párt küldheti be képviselőjét az 
országgyűlésbe? 

Jellemző az Előre július 6.-i számában közzétett, az RKP KB Politi-
kai Végrehajtóbizottsága plenárisának azt a döntését, hogy a főiskolát, 
egyetemet és még a szakoktatást végzettek is, 3 évig kötelesek ott tel-
jesíteni gyakorló éveiket, ahova központilag kihelyezték s ez alól fel-
mentést senki sem kaphat. Az orvosok és bizonyos képzettségűeknek 
ez 5 évig volt kötelező. Már eddig is a magyar és kisebbségi felsőfokú 
végzettek kihelyezése körül számtalan visszaélés történt, sőt a magyar 
nyelvtanárokat, csak olyan iskolákba helyezték, ahol nem volt magyar 
oktatás és magyar tanulók sem. Ez a legfelső szintű döntés mostmár 
véglegessé kívánta tenni a magyar értelmiség szétszórását. Ugyanezen 
számban tették közzé a XIV. kongresszus téziseit, melynek II. része 
„A román nép évezredes harca a társadalmi és nemzeti szabadságért, a 
függetlenségért és egységért” cím alatt nagy terjedelemben ismertette a 
Ceauşescu-féle történelemszemlélet alapján átírt egész román történel-
met, kiemelt hangsúlyt helyezve, hogy az idegen hatalmak megszállása 
időszakában, más birodalmak érdekeivel szemben a román nép meg-
őrizte nemzeti egységét, megteremtve egységes nemzeti államát, ahova 
a történelem folyamán idegenek is beköltöztek. Végső konkluzióként 
azt fogalmazta meg, hogy mindenki idegen, aki nem román, de mivel 
részese a szocializmust teremtő és kommunizmus felé haladó Romá-
niának, a román állam teljes jogegyenlőséget biztosít, de ezzel csak ak-
kor tud élni az illető, ha a román nyelv tökéletes ismeretét szerzi meg. 
A Tézisek összefoglaló címében „a román társadalom fejlesztéséről, a 
gazdasági-társadalmi vezetés tökéletesítéséről, a forradalmi munkás-
demokrácia fejlesztéséről, a Román Kommunista Párt szerepének 
növeléséről, az ideológiai-politikai tevékenység fokozásáról, a tudo-
mányos megismerési, kulturális, forradalmi tudatszínvonal emeléséről, 



446

a nemzetközi helyzet erőviszonyairól és alapvető jellegzetességeiről” 
ígért tervezetet és útmutatásokat az elkövetkező évtizedre. (1990-től 
2000-ig) Természetesen mindez „Nicolae Ceauşescu elvtársnak, a szo-
cialista nemzetünk nagy vezetőjének, pártunk forradalmi stratégiája 
zseniális kidolgozójának, Románia kommunizmus felé való haladása 
útja megnyítójának, a kommunista és munkásmozgalom élharcosának, 
a kortárs világ prominens politikai személyiségének” vezetésével fog 
megvalósulni. Nem kívánom a 19. szakaszban, több teljes újságoldal 
terjedelemben közölt tézis-halmazt ismertetni, melynek megvalósítha-
tósága alig félév múltán úgy pukkant szét, mint egy légballon a legki-
sebb tűszúrásra. Hazugságra, hamis adatokra és csaló utópiákra alapo-
zott, a belföldi és külföldi tényeket teljesen fi gyelmen kívül hagyó meg-
állapításai, mégha a KB egész sor szakértői és bizottságai dolgozták ki, 
már a kortársak szemében is üres szócséplésnek hatott. De a szokásos 
lelkendező táviratok és a hangzatos hűséges fogadalmak és vállalások, 
melyek novemberig elborították az egész sajtót, azt a látszatot keltet-
ték, hogy „az aranykor” következik Románia életében. De a tények a 
korbeli őszinte feljegyzések egész mást helyzetképet mutattak. Egy 
naplóíró szerint a vendéglők csak akkor biztosították az esküvőkre ren-
dezett banketteken a húst, ha a megrendelők élőben szállították le egy 
megfelelő súlyú disznót, melynek költségét hivatalosan ugyan, de tized-
áron számították be a lakoma költségeibe. A nemzetiségi egyenjoguság 
jegyében, mely a tézisekben „Románia valamennyi állampolgára teljes 
jogegyenlőségének megvalósulása” alcím alatt szerepelt, a székelyföldi 
magyar iskolákban egyetlen magyar anyanyelvű tanárt sem neveztek ki, 
az említett időszak alatt. 

A kétszínű, félrevezető hazug román-magyar „barátkozásra” jellem-
ző az a levél, mely ugyanebben a számban jelent meg „A román nép 
és magyar nép közötti közeledés, barátság és jó együttmüködés szel-
lemében” cím alatt. Egy gyűlésről számol be, melyet „az Alba-Iulia-i 
Román Baráti Csoport” kezdeményezett és levelet intézett „A Magyar 
Népköztársasági Szárszó Baráti Körhöz.” Maga a gesztus is egy ma-
nipulációs művelet volt, mely annyira jellemző a Ceauşescu korszaki 
„baloldalra.” Mert a Szárszó Baráti Kör semmi hivatalos politikai s fő-
leg nem a kádári politika hátterével jött létre és az 1943-as Szárszói 
Találkozó előadói és még résztvevői is, rég szakítottak még azokkal az 
illuziókkal is, melyeket a Találkozó baloldali résztvevői képviseltek. Er-
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dei Ferenc, Darvas József, Nagy István és még néhányak által képviselt 
eszmék, még a győrff y kollégistákat is beleértve, már rég meghaladottá 
váltak a történelem mérlegén s az 1956-os forradalomban az egykori 
szárszóiak, nyíltan megtagadták azt a hazug álbaloldalt, melynek gya-
korlata évtizedeken át kudarcot vallott, elnyomatást, a nemzeti érdekek 
feladását, elárulását jelentette. Az Élet és Irodalomban megjelent nyílt 
levél közzétételének semmiképpen nem az volt a célja, hogy igazolja a 
Ceauşescu-féle népelnyomó és magyarságot felszámoló román dikta-
túra legitimitását. Kiállás volt az igazi és őszinte barátkozás a magyar 
nép és a vele szomszédos és a történelem folyamán évszázadokon át a 
magyarsággal együtt élő népek és értékeik őszinte megbecsülése mel-
lett. A történelem bebizonyította, hogy Szárszón Németh Lászlónak 
volt igaza és az ő eszméi állták ki a történelem próbáját. Az Alba-Iulia-i 
Román Baráti Csoport már a nevével jelezte, hogy megtagadják egy 
nemzetiség legelemibb jogát: anyanyelvének szabad használatát, törté-
nelmének valós és nem meghamisított vállalását, azzal, hogy még ma-
gyarokhoz intézett nyílt levelében Alba-Iuliát használt Gyulafehérvár 
helyett, mely e történelmi városnak, Erdély egykori fejedelmi főváros-
ának neve volt évszázadokon át. Ez jellemző volt a román közgondol-
kozásra: jellezte, hogy most ők az urak Edélyben. 

A levél magasztalva Ceauşescu és a XIV.pártkongresszus célitűzéseit, 
úgy állítja be, mintha a Szárszó Baráti Csoport ezek elfogadását és teljes 
egyetértését nyilvánította volna ki, szemben más magyarországi, még 
hivatalos nézetekkel is. Ezt írják: „A gyűlés résztvevői – Románia egész 
közvéleményének képviselői – a jelen nagyszerű megvalósításai, a haza 
ragyogó jövője kapcsán érzett teljes megelégedéstől áthatva, különleges 
megelégedéssel támogatják a magyarországi Szárszó Baráti Kör felhí-
vásában foglalt helyes, különlegesen időszerű eszméket és javaslatokat 
és kijelentik, határozottan elutasítják a nacionalizmust, a sovinizmust, 
a revizionizmust, az irredentizmust és az ellenségeskedést, mindazt, 
ami lealacsonyítja az emberi személyiséget, a más országok belügyeibe 
való beavatkozás bármilyen tendenciáját, amelyeket a legreakciósabb 
imperialista körök propagandájának és fellépésének hatására szorgal-
maznak.” Mindezt „Románia egész közvéleményének” nevében írják, 
kínosan ügyelve, nehogy megnevezzék a magyar kisebbséget, mert az 
hivatalosan már nem létezik, csak román állampolgárok vannak. Az 
egész akció mögött érződöttk az RKP KB propagandaosztálya magyar 
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„szakértőinek” kínos igyekezete, hogy ellenvéleményt kreáljanak a ma-
gyarországi és ennek hatására az erdélyi magyar közvéleményben a ma-
gyarországi reformista baloldallal rokonszenvező és ebből reményt me-
rítő erdélyi magyarok szemében, annak diszkreditálására. Névszerinti 
aláírók nem voltak, de a gyűlés résztvevői között egyetlen magyar nevű, 
Demeter Mária csombordi agrármérnök szerepelt és Ion Hobana író-
szövetségi titkár, aki a küföldi, így a magyar kapcsolati ügyeket intézte 
és járt is többször Budapesten. Ez is jelezte, hogy nem helyi, gyulafe-
hérvári kezdeményezés, hanem központból kiagyalt akcióról volt szó. 
Annyit mindenesetre elértek, hogy magyarországi szervezetek ezután 
óvakodtak ilyen félremagyarázható „baráti nyilatkozatokat” kiadni.

A főtitkár-elnök élete párjával egyetlen hetet nem mulasztott el a 
látványos közös szereplésre. Július első hetében országos jelentőségű 
esemény lett a „Megéneklünk Románia szocialista alkotási és műve-
lődési országos központ építési munkálatainak felavatása. A Román 
Opera ünnepi ülésén került aláírásra a diszes alapító pergamenten, 
melyen ez olvasható: „Ma, 1989. július 5-én – a társadalmi és nemze-
ti felszabadító forradalom, Románia szabad és független fejlődésének 
45. esztendejében, a Román Kommunista Párt XIV. kongresszusának 
évében – felavattuk a Román Opera építési munkálatait Bucuresti-ben 
– az ország fővárosában – épülő MEGÉNEKLÜNK ROMÁNIA 
SZOCIALISTA ALKOTÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI ORSZÁGOS 
KÖZPONTOT, ama monumentális létesítmény keretében, amely a 
nemzeti művészet és kulúra felvirágzása szolgálatában évszázadokon át 
hirdetni fogja a román nép alkotó erejét és képességeit, akaratát, hogy 
megőrzi nemzeti létét, töretlenü halad előre a szocialista és kommunis-
ta fejlődés és civilizáció legmagasabb csúcsai felé.” A két aláíró termé-
szetesen Nicolae és Elena Ceauşescu. 

Ez a felülről irányított „mozgalom”, mely alá minden rendezvény tar-
tozott, gyorsított ütemben sietette a magyar és más nemztiség kultúrá-
jának felszámolását. Ennek lett áldozata az erdélyi táncházmozgalom, 
a népi együttesek, műkedvelők csak vegyes román. magyar műsort ad-
hattak elő, melynek következménye fokozatosan az lett, hogy csak ro-
mán nyelvű és tartalmú szövegek hangozhattak el. Az alapítók szándé-
ka szerint tehát „évszázadokon át” csak a román nép alkotó erejét fogja 
hirdetni. Ez a koncepció szervesen következett a „magyar nemzetiségű 
románok” fogalomköréből, mely világosan kifejezte, hogy ezeknek a 


