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Rombolástól a megmaradásig

A Rendszerváltó és Archívum rovatunk ezúttal is igyekszik a lapszám tematiká-
jához igazodni. A felsorakoztatott dokumentumok az erdélyi falurombolással 
és annak visszhangjával kapcsolatosak. Az iratok egy-egy talán kevésbé ismert 
momentumra is rávilágítanak, ezzel – reményeink szerint – közelebb hozva az 
Olvasót az akkor történtekhez és a mögöttük meghúzódó szándékokhoz.

A román politikai vezetés által a het-
venes években kitalált, általuk terü-
letrendezési tervként, Magyarországon 
azonban egyszerűen csak falurombolás-
ként emlegetett radikális beavatkozás a 
nyolcvanas évek végére a magyarlakta 
területeket is elérte� A Romániából Ma-
gyarországra menekülők elbeszélésein 
és a sokakat rokoni szállakkal is Erdély-
hez fűző kapcsolatokon keresztül széles 
körben ismertté vált a területrendezési 
terv, és annak lehetséges következmé-
nyei� Az akkor formálódó magyar ellen-
zék szinte egyöntetűen kiállt a határon 
túli magyarok jogaiért és ki-ki a maga 
lehetőségei szerint ki is fejezte tiltakozá-
sát� (Sőt 1988-ra a pártvezetés bizonyos 
körei is elszánták magukat az addiginál 
határozottabb állásfoglalásra és cselek-
vésre�) Az időszak egyik meghatározó el-
lenzéki szervezete, a Magyar Demokrata 
Fórum 1988 márciusában két vitafóru-
mon is foglalkozott a kérdéssel a Jurta 
Színházban, részt vett a tiltakozó tünte-
tések szervezésében, adományok gyűj-
tésében, majd – a temesvári események 
idején – segélyszállítmányok célba jut-
tatásában� Emellett mind a hazai, mind 
pedig a nemzetközi politikai fórumokon 
kereste a lehetőségét a román tervek 
megakadályozásának�

Az 1. dokumentum, amely az MDF szer-
vezőinek levele az akkori miniszterelnök, 
Grósz Károly részére, jól tükrözi ezt a 

törekvést� Az akkor még mozgalomként 
működő szervezet vezetői Románia po-
litikai elszigetelésére és nyomásgyakor-
lásra tettek javaslatot mindaddig, amíg 
a román vezetés „gyökeresen nem vál-
toztat magyar- és általában nemzetisé-
gellenes politikáján”�

A Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Tár-
saság aktívabb politikai szerepvállalása 
a rendszerváltás idején a határon túli 
magyarok ügyében is megmutatkozott� 
A Társaság volt az egyik szervezője az 
1988 június 27-i, a falurombolás ellen 
tiltakozó tömegtüntetésnek, amely 1956 
óta a legnagyobb rendszerellenes meg-
mozdulásnak számított� A Társaság, 
hasonlóan a Magyar Demokrata Fórum-
hoz, kereste a kapcsolatot a hivatalos 
magyar politika felé� A Külügyi Bizott-
ságnak írt levelükben rámutattak, hogy 
a magyar fél számára kudarccal zárult 
aradi találkozó fordulópont kell, hogy 
legyen a magyar külpolitikai gondolko-
dásban� A romániai magyarság érdekei-
nek megvédéséhez a lehető legszélesebb 
nemzetközi összefogást, valamint a te-
rületrendezési terv emberi jogi és biz-
tonsági kérdéssé való átértelmezését ja-
vasolták� [2. dokumentum]

A falurombolási terv ellen a kárpátal-
jai [3. dokumentum] és a csehszlovákiai 
magyarok [4. dokumentum] is szót emel-
tek, a román tervet egyértelműen mint 
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alapvető emberi jogokat sértő és a 
Ceauşescu-rezsim elnyomó nemzetisé-
gi politikáját szolgáló intézkedést értel-
mezték� 

A törekvés, amely a probléma nemzet-
közivé, közös európai üggyé tételét cé-
lozta, végül sikerrel járt� (Az ügyben a 
magyar emigráció is megmozdult� 5. do-
kumentumunk az egyik, az Európai Par-
lament elé szervezett, 1988� novembe-
ri tüntetés felhívása�) A rendezési terv 
végrehajtása részben a tiltakozások, 
részben a román gazdasági nehézségek 
miatt lelassult, majd Ceauşescu halálá-
val végképp lekerült a napirendről�

A falurombolásra, és vele az erdélyi ma-
gyar kisebbség kulturális kiirtására és 
beolvasztására így nem kerülhetett sor� 
Bözödújfalu, ez a településrendezési 
tervnek áldozatul esett egyetlen erdélyi 
magyar település egykor a falurombolás, 
és vele a román nemzetiségi politika és 
szisztematikus magyarellenesség szim-
bóluma volt� Az elárasztott település 
templomának tornya évtizedekig néma 
felkiáltójelként emelkedett ki a vízből, 
míg 2014-ben össze nem omlott� A jel-
képpé vált tornyot most közadakozásból 
visszaállítják, így ma újra szimbólum le-
het: a magyar megmaradás szimbóluma�

Wikimedia Commons



1. számú dokumentum: Az MDF szervezőinek levele Grósz Károly részére 1988. június 13.
Rendszerváltó Archívum, Lakitelek.
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2. számú dokumentum: A Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság levele a Magyar Népköztársaság Országgyűlése Külügyi Bizott-
sága részére 1988. augusztus 31.
RETÖRKI Archívum, Vigh Károly iratai.
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3. számú dokumentum: A kárpátaljai magyarok nyilatkozata a román területrendezési tervvel kapcsolatban 1988 szeptember. 
Rendszerváltó Archívum, Lakitelek.
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4. számú dokumentum: A csehszlovákiai magyarok felhívása a román területrendezési tervvel kapcsolatban 1988. szeptember 20. 
Rendszerváltó Archívum, Lakitelek.
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5. számú dokumentum: Tüntetésfelhívás a romániai falvak megmentéséért…, 1988. október 12.
Rendszerváltó Archívum, Lakitelek.




