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A falurombolás tüntetés körülményeiről
Történeti Szöveggyűjtemény rovatunkban a romániai falurombolás elleni tünte-
tés előzményeit, lefolyását és következményeit járjuk körül. Előzményként a 
Magyar Ifjúság c. lap tüntetés előtti számából idézünk, amely – az egyéb hiva-
talos újságokkal összehasonlítva – komoly terjedelemben foglalkozott a várha-
tó eseményekkel. A szervezésben is résztvevő Kósa Ferenc és Makovecz Imre 
óvott a provokációktól. Közöljük Csurka István Hősök terén elhangzott, Bubik 
István által előadott beszédét, valamint a Románia budapesti nagykövetségé-
nek címzett memorandum szövegét. Végül a Bethlen Gábor Alapítvány első al-
kalommal átadott Márton Áron-emlékérmeinek 1988-as kitüntetettjeit idézzük 
fel, akik között – a széleskörű társadalmi-nemzeti, sőt nemzetközi összefogás 
képviselői mellett – ott voltak a június 27-ei demonstráció szervezői is.

Kósa Ferenc

Hiszek az emberi logika hatalmá-
ban1

A tervezett tüntetés híre termé-
szetesen hozzám is eljutott. Ol-
vasva a felhívás szövegét, remé-
nyek és aggodalmak kóvályogtak a 
fejemben. Mivel a közöny számom-
ra nem menedék, általában hagyom, 
hogy a szívem oda húzzon, ahol 
történik valami az emberhez mél-
tó élet, az emberi értékek vé-
delmében. Nem tudom, a hivatalos 
szervék hogyan viszonyulnak majd 
ehhez az összejövetelhez – gon-
dolom, ez attól is függ, milyen 
komolysággal és milyen méltóság-
gal zajlik majd le az esemény. 
Mindenesetre, ami engem illet, 
igyekszem a lelkiismeretem sze-
rint cselekedni. Ha élek, ott le-
szek. 

De ha már szóba került ez a do-
log, megvallom, a lelkem legmé-
lyén idegenkedem mindenféle har-
sányságtól, a tömegdemonstrációk 
külsőségeitől, a tömegcselekvés 
lehetséges torzulásaitól. A tömeg 
ugyanis csak matematikailag azo-
nos a benne létező egyének ösz-

1 Magyar Ifj úság, 1988.06.24. 3.

szességével; mozgását, működését, 
megnyilvánulásait tekintve minő-
ségileg átváltozhat. Fenségessé 
válhat, és gyalázatossá süllyed-
het. Merem remélni, hogy tettei-
kért felelősséget érző, tisztes-
séges emberek gyűlnek majd össze 
a Hősök terén, és a hely szelle-
mének, valamint a történelmi pil-
lanat követelményeinek megfele-
lően viselkednek majd. 

Javasolom is, hogy mindazok, akik 
a végveszélybe sodródott erdélyi 
magyarság ügyének hebehurgyaság-
gal vagy merő ostobaságból árta-
ni akarnak, a saját érdekükben 
inkább maradjanak otthon, mert 
könnyen előfordulhat, hogy hordá-
gyon vagy kényszerzubbonyban ta-
lálják magukat. 

A nyílt, demokratikus közélet-
hez épelméjű, felnőtt lelkületű 
állampolgárokra van szükség. Bi-
zonyítanunk kell, hogy sorsdöntő 
pillanatokban sem veszítjük el a 
fejünket, nem dőlünk be semmifé-
le provokációnak; képesek vagyunk 
kiközösíteni magunk közül minda-
zokat, akik akaratlanul is – vagy 
netán akarva – szándékainkkal el-
lentétes mederbe óhajtják terelni 
az eseményeket. 
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Egyszóval: reménykedem, de vala-
milyen, szavakkal nehezen körül-
határolható keserűség is tolakszik 
a torkom környékére. Sajnálom, 
hogy ilyen és efféle összejöve-
telekre kényszerülünk. Hivatásom-
ból és személyes meggyőződésemből 
eredően a józan és érzékeny emberi 
szó híve vagyok. Még a legképte-
lenebb helyzetben is az emberek, 
népek, nemzetek és világrendsze-
rek egymás iránti megértő tisz-
teletét keresem és szolgálom. Hi-
szek az emberi logika hatalmában. 
Sok román barátom van, szeretnék 
még velük jó lélekkel kezet fogni, 
és meghányni-vetni a közép-euró-
pai népek egymásrautaltságát Ady 
szerint, Bartók szerint..., közös 
felelősségünk szerint.

A célok azonosításáról2

Makovecz Imre építész, Kós Ká-
roly szellemi örökségének egyik 
hazai továbbvivője, az elsők kö-
zött volt, aki a magyar építészet 
képviselőjeként az itthoni és a 
nemzetközi közvéleményhez címez-
te kiáltását a romániai falvak 
rombolása ellen. Több mint egy 
hónapja foglalkoztatja az az őt 
is elért hír, hogy június 27-én 
Budapesten esti fáklyás felvonu-
lás lesz a – különösen a románi-
ai magyarságot érintő – bukaresti 
döntések bírálatául. 

– A felvonulást abba az össze-
függésbe kell helyezni, amelyben 
elindult, amelyben van. Azonos-
ságot kell keresni a felvonulás 
célja és a romániai magyar falvak 
sorsát érintő kormányzati állás-
foglalások között. Biztos vagyok 
abban, hogy a majdani résztvevők 
95 százaléka egészséges érzelmű 
magyar ember. De arról is meg va-
gyok győződve, hogy a további 5 
százalék nem biztos, hogy magyar 
ember, egy másik állam provoká-
torait is sejtem előre ebben a 

2 Uo.

tömegben, és ezeket lehetetlen 
leválasztani a felvonulók zömé-
től, ha – mint ahogy elképzelhe-
tő – több tízezren gyűlnek össze. 
Ötezer ember esetében lehetséges 
volna kiszűrni és megakadályoz-
ni a provokátorokat. A túl nagy 
tömeg azonban erre nem ad módot. 
Ha a provokátoroknak sikerül azt 
elérni, hogy például betörjék va-
lamely középület, esetleg a román 
nagykövetség ablakát, akkor olyan 
nemzetközi helyzetet kényszerí-
tenének ránk, amelyben a magyar 
kormányzat a mainál sokkal nehe-
zebben tudna mozogni. A világon 
minden tüntetésen rendőröket vo-
nultatnak fel, mert a közrend bi-
zonyos szintjét ilyenkor is fenn 
kell tartani. De nem szabad min-
dent a rendőri számbeli fölény-
től várni. A felvonuló embereknek 
gondolniuk kell arra, hogy nem 
nekünk áll érdekünkben egy nem-
zetközi vis maior. Ezért nekik 
is, saját tetteikben is, cselek-
vően kell viselkedniük, korlátoz-
va és megállítva bármilyen provo-
kációt. De ez nagyon-nagyon nehéz 
ügy, mert igen nehéz megkülönböz-
tetni a provokátort a felhevült 
embertől. A tömegnek persze bi-
zonyos szintig van önfegyelmező 
ereje – azonban nem lehet bizto-
san tudni, hogy ez meddig tart, 
és min múlik. 

Az ilyen problémákat nem elsősor-
ban a rendőri keménység hárítja 
el. Mielőtt a tüntetés, a felvo-
nulás létrejön, a magyar politi-
kai vezetésnek deklarálnia kelle-
ne a kérdéssel kapcsolatos aktív 
álláspontját. 

– Mit ért ezen? Aligha lehet vár-
ni a kormánytól, hogy előre azo-
nosuljon egy olyan felvonulással, 
amelynek végeredményét – mint ön 
is mondotta – provokátorok és ki 
nem számítható tömegpszichózisok 
tehetik igen kellemetlenné. A be-
tört ablak vagy az elgázolt ember 
nem csábít előzetes azonosulásra. 
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– Elterjedt a városban és Magyar-
országon, hogy provokációra szá-
mítani kell. Először is: ezt a 
pletykát a sajtónak kötelessége 
nyilvánosságra hozni, mert amed-
dig ez pletyka szinten marad, ad-
dig kezelhetetlen. 

– Beszélgetésünk éppen a nyilvá-
nosságot szolgálja. 

– A Magyar Ifjúság azonban ke-
vés ehhez. A teljes magyar sajtó 
tájékoztató, nyilvánosságteremtő 
munkájára van ahhoz szükség, hogy 
nyugodtabban nézhessünk szembe 
a provokáció veszélyével. Más-
részt: szükséges, hogy a kormány-
zati erők a lakosság tudomására 
hozzák folyamatosan, hogy miként 
értékelik a helyzetet, a romániai 
települések felszámolására irá-
nyuló politikát, milyen lépéseket 
kívánnak tenni. Magyarországon 
európai politikai kulturáltságú, 
humanista gondolkodású, párbe-
szédre érett emberek élnek, akik-
nek véleményével számolni kell. 
A kormány tehát tájékoztassa a 
közvéleményt, és ne utólag, hanem 
folyamatosan. Ezt értem a célok 
azonosításán. 

Csak ily módon lehet biztosítani, 
hogy a felvonuló tömeg szándéka, 
mozgása a célt szolgálja. Vannak 
1956-os emlékeink. Tapasztalatom 
az, hogy a felvonuló embereket 
nem kemény kézzel kell „befolyá-
solni”, hanem nyílt politikával. 
De igaz a dolog másik oldala is: 
aki felvonul, annak tudnia kell, 
hogy ez a felvonulás egy ügyet 
szolgál: tiltakozás a romániai 
magyarok sors- romlása, a románi-
ai falvak felszámolása ellen.

Csurka István

Beszéd 1988. június 27-én, a Hő-
sök terén3

Magyarok!

A megújhodó demokratikus Magyar-
ország független mozgalmai sze-
retettel köszöntenek Benneteket.

Barátaink! Magyarok! Tisztelt 
Egybegyűltek! Honfitársaink!

Súlyos gond hozott ide össze ben-
nünket. Nagy történelmi szeren-
csétlenségek következtében ha-
tárainkon kívülre szakadt magyar 
testvéreink élete minden eddiginél 
súlyosabb veszélybe került. Romá-
nia minden emberi mértéket elve-
szített konduktora meghirdette és 
már folyamatba is helyezte a te-
rületrendezés fedőnév alatt futó 
népgyilkos programját, amelynek 
egyetlenegy célja van: felszámol-
ni az Erdélyben s Romániában élő 
nemzetiségek, s elsősorban a ma-
gyarság utolsó mentsvárait, azo-
kat a csöppnyi kis falvakat, ahol 
még a maga nyelvén szólhatott egy-
máshoz a magyar, a szász, a sváb, 
az ukrán és a román. 44 évvel a 
szörnyű háború pusztításai és tu-
datos népirtásai után újra van egy 
őrült személy és egy gonosz re-
zsim Európában, amelyik népeket, 
népcsoportokat, egyszerű emberek 
százezreit akarja elüldözni ott-
honaikból. S mindezt miért? Hogy 
kivetkőztesse őket nemzeti mivol-
tukból. Lánctalpas földgyalukkal 
lerombolja ősi házaikat, feldúl-
ja évszázados temetőiket, ledönti 
templomaikat pusztán azért, mert 
magyarok. Negyvenöt évvel a ször-
nyű világégés után újra a népir-
tás rémével fenyegeti a művelt 
világot, újra üldözés, meghurco-
lás vár százezrekre és milliókra 

3 Hősök tere, '88. június 27. Szerk. Varga Csaba. Bu-
dapest, Eötvös, 1988, 20–27. A beszéd Bubik István 
tolmácsolásában hangzott  el.
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pusztán azért, mert annak szület-
tek, amik: magyarnak, szásznak, 
svábnak, zsidónak, ukránnak.

Immár nem lehet kétségünk és nem 
habozhatunk kimondani: újra fel-
ütötte a fejét a fajüldözés, - és 
minő szégyene ez földrészünknek, 
újra itt ebben az oly sokat gyö-
tört Európában! Magyarok, magyar 
testvéreink! A fájdalmunk óriási, 
a megrendülésünk egész valónkat 
megrázza, elragadtatnunk mégsem 
szabad magunkat. Mi most azért 
gyűltünk itt össze, hogy hitet 
tegyünk. Hitet tegyünk a demokrá-
cia, a szabadság és az emberi mél-
tóság mellett, hitet tegyünk el-
sősorban magyar testvéreinknek az 
élethez való joga mellett, magyar 
összetartozásunk és közös sors-
vállalásunk mellett. Emelt fővel 
állunk a világ színe előtt. Nin-
csenek sanda számításaink, nin-
csenek burkolt céljaink. Mi nem 
öltöztetjük álruhába szavainkat 
és céljainkat, mint Ceauşescu, 
aki a területrendezés és a gazda-
ságfejlesztés leple alatt népir-
tásra tör, mi azt mondjuk és azt 
követeljük, amit gondolunk. Em-
beri élet lehetőségét az erdélyi 
magyarságnak! Minden ember elide-
geníthetetlen joga, hogy a saját 
kultúrájában és a saját nemzeti 
azonosságában élje le az életét a 
maga, vagy az ősei által épített 
otthonokban!

Testvéreink! A magyar élet kü-
lönös fordulóhoz érkezett ezen a 
mozgalmas nyárelőn. Ennek a for-
dulónak az egyik partján ott tá-
tong a szörnyű, halálos tragédia, 
két és fél millió magyar testvé-
rünknek a végső nemzeti megsem-
misítés szakadéka előtti rémült 
segélykiáltása, másfelől itt va-
gyunk mi anyaországi magyarok, 
akikre most mintha valami nap-
sugárféle is mosolyogna ezen a 
tavaszon. Évtizedek óta először 
történik meg, hogy magyar ügyért, 
önként és szabadon állunk ki, jó-

szántunkból és tiszta szívvel év-
tizedek óta először történik meg, 
hogy egy valóban alulról induló 
kezdeményezés gyűjt egybe ennyi 
magyart. Hány meg hány elnyomott 
kisebbségért, üldözött fajtáért, 
kiirtásra ítélt népért emeltük 
fel szavunk ezekben az évtizedek-
ben, hány meg hány távoli helyre 
küldtünk adományt, segélyt és ba-
ráti szót és közben megfeledkezni 
látszottunk azokról, akikről soha 
nem szabad megfeledkeznünk, ma-
gyar testvéreinkről! Jól tettük, 
hogy áldoztunk távoli földrészek 
üldözöttjeiért! Jól tettük, hogy 
szolidárisak voltunk az elnyomot-
takkal, de nem tettük jól, hogy 
hagytuk magunkat lebeszélni ma-
gyar testvéreink iránti köteles-
ségeinkről. Barátaink! Az, hogy 
mi most ennyien itt vagyunk hon-
foglaló őseink szobrai előtt, az 
a magyar élniakarás diadala, az, 
hogy ilyen szomorú ügyben kel-
lett összesereglenünk, az a ma-
gyar élet szomorú tragédiája. A 
perc mégis felemelő! A perc még-
is nagyszerű és reményteljes. 
Azt jelenti, hogy újra van tisz-
ta magyar akarat és tiszta magyar 
szándék! Azt jelenti, hogy jobban 
itthon vagyunk ebben a hazában, 
mint amennyire tegnap itthon vol-
tunk, azt jelenti, hogy elmúlóban 
van a lelkünkből a sötétség kor-
szaka, a tespedtség és a magunk-
kal sem törődés fásult korszaka. 
Azt jelenti, hogy közös akarattal 
meg tudjuk állítani azt a tragé-
diát, le tudjuk fogni azt a gyil-
kos kezet, amelyik a testvéreink-
re akar lesújtani.

De ez a felemelő perc kötelez is 
bennünket. Hivalkodás nélkül el-
mondhatjuk, ma erre a térre fi-
gyel a fél világ. Itt most egy 
nemzet mutatja meg igazi arcát a 
népek családjának. Itt most egy 
nemzet perli vissza eltüntetett 
becsületét, egy öregedő, de még-
is fiatalos lelkű nemzet mutatja 
fel századok alatt megalkotott, 
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vérrel és mártíromsággal megpe-
csételt jellemét.

Magyarok! Ezt a percet nem lehet 
elherdálni, ezt a percet nem le-
het bemocskolni! Olyannak kell 
mutatkoznunk a világ színe előtt, 
amilyennek a nemzetünk legszebb 
pillanataiban mutatkoztunk, 
amilyennek 1848. március tizen-
ötödikén, vértelen forradalmunk 

hajnalán látott bennünket a ránk 
figyelő Európa. Itt most nincs 
helye szélsőséges indulatoknak, 
magyar emberhez méltatlan han-
dabandázásnak, teljesíthetetlen 
követeléseknek, esztelen vag-
dalkozások. Ennek a mai esté-
nek, ennek a magyar akaratnyil-
vánításnak olyannak kell lennie, 
hogy az is tanulja meg becsülni 
a magyart, aki eddig nem becsül-

Nagy László és Bubik István a Hősök terei emlékmű talapzatánál, 1988. június 27-én. (Fotó: Zétényi Zsolt)
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te, és az is a mi igazunk mellé 
álljon, aki eddig közömbös volt 
irántunk.

Háborúságból, gyűlöletből, erő-
szakból, gyilkosságból és vanda-
lizmusból van éppen elég a mai 
világban. Annyi, hogy már szin-
te fel sem tűnik. Ha tehát mi ki 
akarunk emelkedni a gyűlöletnek 
és az erőszaknak ebből a véres 
tengeréből, akkor azt elsősorban 
az igaz ember tisztességes maga-
tartásával tehetjük.

Egy ostoba, vak jelszó mégoly teli 
torokból való üvöltésével nem le-
het visszaszerezni semmit. Aki itt 
ma irredenta jelszavakat próbálna 
kiabálni, az a magyarság ellensé-
ge! A mi célunk világos: ki akarjuk 
vezetni az egyedüllét szorongató 
sötétségéből a magyarságot. Nekünk 
most barátokra és segítőtársakra 
van szükségünk. A mi lelkünkben már 
majdnem másfél százada legnagyob-
bunk szavai visszhangoznak sötét-
lő komorsággal: egyedül vagyunk. 
Igen, egyedül vagyunk, mert ez van 
a sorsunk által ránk mérve, egye-
dül vagyunk, mert szigetet alko-
tunk a másság tengerében, egyedül 
vagyunk, mert sok nagy szerencsét-
lenség és vereség tett magányossá 
bennünket, egyedül vagyunk, mert 
rászolgáltunk! De most mintha vál-
tozóban volnának a csillagállá-
sok a fejünk felett. Magányossá-
gunk oldódni látszik. A szemek most 
ránk szegeződnek. Most rajtunk is 
múlik, hogy kapunk-e segítőtársat 
és rokonszenvező együttérzést. Ha 
azt mutatjuk fel magunkból, ami a 
legjobb bennünk: az örök emberi-
ért mindig áldozni kész egyenessé-
get, tisztaságot és hősiességet. Ha 
többször is megszerzett és mindig 
elveszejtett demokratikus méltósá-
gunkkal teszünk hitet magyar test-
véreink igaza, életjoga mellett.

Erdély sorsát eddig mindig nagy-
hatalmi ceruzahúzások döntötték 
el, az erdélyi magyarság Európa 

legnagyobb és legártatlanabbul 
kiszolgáltatott nemzeti kisebbsé-
ge lett. A mi célunk nem új ceru-
zavonások kieszközlése, mi tanul-
tunk a történelemből. A mi célunk 
két egyszerű szóban összefoglal-
ható: szabadságot és demokráciát 
kívánunk az erdélyi magyarságnak, 
s nem különben magunknak.

Erdély földjén, azokban a köz-
ségekben és apró falvacskákban, 
amelyeket most földdel egyenlővé 
akar tenni az elvakult hatalom, 
ezer esztendő óta laknak magya-
rok. Isten őrizz, hogy feleleve-
nítsük az otromba és meddő vitát, 
hogy ki volt jelen előbb. Nekünk 
az ezeresztendős bizonyított je-
lenlét bőségesen elegendő, és ha 
ezeresztendős ottélés, harc, vér, 
verejtékes munka és kultúraterem-
tés nem elegendő jogosultság a 
magyar élet továbbvitelére, akkor 
amúgy is hiába minden szó. Itt 
most csak a nemzetközi összefogás 
segíthet és csak az egyetemes em-
beri kultúrára vigyázó, nemzetek 
egyenjogúságán és az élethez való 
jogán alapuló éber nemzetközi fi-
gyelem foghatja le a gyilkosok 
kezét.

Erdély története csak addig Er-
dély története, amíg a három, év-
századok óta honos alkotó nép, a 
magyar, a román és a német írja 
ezt a történelmet. Közös erőfe-
szítéssel, becsületes versengés-
ben és tisztességes munkamegosz-
tással. Ceauşescu azt akarja, 
hogy ez a közös történelem most 
érjen véget, hogy a magyarok meg-
szégyenítésével, kiutálásával, 
a német ajkúak kiárusításával, 
falvaiknak, otthonaiknak földdel 
egyenlővé tételével Erdély arcu-
lata változzék egyneművé.

Szürkévé, gyászossá és romhalmaz-
zá. Volt már itt Európában eh-
hez hasonló rombolás. Lidicét és 
Oradourt tette földdel egyenlővé 
egy hasonlóképpen elvakult hata-
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lom!4 Emlékezzünk! És ismerjük a 
következményeket! A népek közöt-
ti gyűlölködés fellángolását, a 
mérhetetlen pusztítást, a halál 
aratását!

Mi békét akarunk és demokráciát! 
Mi azt akarjuk, hogy Erdély tör-
ténete békében és emberi módon 
folytatódjék, a maga természe-
te szerint, úgy, ahogy az elmúlt 
évszázadok küzdelme és munkája a 
medrét megásta A Dózsákat és fe-
jedelmeket termő, a kultúrát te-
remtő és meghatározó, az évszáza-
dokon át a politikai történelmet 
író magyarság, a városalapító és 
mesterségeket teremtő, céhfenn-
tartó németek, a kereskedelmet és 
kultúrát mozgató zsidóság nélkül 
nincs erdélyi történelem, mert 
Erdélyt éppen ezeknek a népeknek 
a sajátságos együttélése tette 
Erdéllyé, és mint ahogy őrült és 
reakciós dolog volna most részünk-
ről a történelem visszarendezé-
sére törekedni, ugyanúgy őrült 
és velejéig reakciós törekvés az 
úgynevezett „homogenizálás”, a 
magyar, német és zsidó kisebbség 
kiüldözése, kiárusítása és etni-
kumként való felszámolása.

Ezért tehát az egész emberiség 
ellen vét, és háborús bűnt követ 
el, aki egy ilyen közös kincset 
lerombol és emberek százezreit és 
millióit kényszeríti lakhelyük 
elhagyására. Európa egyszer már 
nagyon súlyos árat fizetett azért, 
mert nem szállt szembe idejében 
egy terjeszkedő agresszióval. A 
veszély most csupán annyival ki-
sebb, hogy most egy gazdaságilag 
gyenge, katonailag jelentéktelen 
állam keretei között van a tűz-
fészek, de tűzfészek most is van 
és a veszély így is nagy, mert a 
népek közötti gyűlölség felszí-
tása, a menekülésre késztetés és 

4 Utalás a második világháború náci rémtett eire. A 
cseh Lidice és a francia Oradour falvak teljes lakos-
ságát kiirtott ák, 1942, illetve 1944 júniusában. 

az ordas eszmék terjesztése éppen 
annak a közős feladatnak a telje-
sítésében hátráltatja az emberi-
séget, amelyik korunk egyetlen és 
alapvető feladata: a nemzetközi 
béke és kiegyenlítődés világrend-
jének a megteremtése.

Ugyanakkor világosan meg kell 
mondanunk, hogy ez az elterve-
zett és már elkezdett akció, ez a 
rombolás mérhetetlen károkat okoz 
magának a román népnek is. Azál-
tal, hogy a nemzetiségi milliókat 
kirekeszti a normális munkameg-
osztásból, azáltal, hogy százez-
rek évszázadok alatt megszerzett 
kultúráját elsorvasztja, szakmai 
hozzáértésének továbbadását le-
hetetlenné teszi, magának a ro-
mán államnak okoz kárt és magát 
Romániát zülleszti soha nem lá-
tott mélypontra. Mit tartsunk egy 
olyan államvezetésről, amelyik 44 
évvel a háborúnak a feje fölül 
való elvonulása után élelmiszer-
segélyeket utasít vissza pusztán 
azért, hogy a mundérja becsületét 
megóvja, mit tartsunk egy olyan 
nemzetinek mondott politikáról, 
amelyik a saját fővárosa ősi köz-
pontját veti oda egy mániákus ké-
nye-kedvének.

A világ népei ma egyetlen közös-
séget alkotnak. Az emberiségnek 
olyan gondokkal kell szembenéznie, 
amelyeket csak közös erőfeszítés-
sel és közös megállapodásokkal 
lehet megoldani. Ez alól egyetlen 
kicsiny vagy nagyhatalom sem lehet 
kivétel. A belügyek tiszteletben 
tartásának elve nem vezethet oda, 
hogy a nemzetek közössége háborús 
tűzfészek megrakását elnézze. Az 
emberi jogok sárbatiprása, milliók 
nemzeti mivoltában való meggyalá-
zása és megsemmisítése, a népir-
tás nem belügy! Minden országnak, 
de különösen a békeszerződéseket 
diktáló nagyhatalmaknak megvan a 
felelőssége a békeszerződésekben 
vállalt kötelezettségek teljesí-
tésének a számonkérésében.
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Románia nem teljesíti vállalt kö-
telezettségeit. Az európai nem-
zetek közössége ezt nem nézheti 
tétlenül.

A legnagyobb felelősség azonban 
miránk hárul, magyarokra. A test-
véreinkről, rokonainkról és bará-
tainkról van szó. Ha mi hallga-
tunk, nem is várhatjuk el, hogy 
más szóljon helyettünk. Sajnálato-
san sokáig hallgattunk. Sajnálato-
san sokáig hagytuk, hogy egy hibás 
politikai elképzelés nevében lesö-
pörjék életbevágó nemzeti sorskér-
déseinket a saját asztalunkról.

Magyarok! Egy tüntető felvonulás-
sal nemes érzelmeket lehet kife-
jezni, fel lehet hívni a figyelmet 
tragikus eseményekre, de megolda-
ni ezzel még nem lehet semmit. Az 
erdélyi magyarság gondját, a le-
rombolásra ítélt falvak ügyét nem 
vethetjük le magunkról, miként az 
ingünket. Ezt a mai megmozdulást 
csak első lépésnek tekinthetjük 
a nemzeti újjászületésünk felfelé 
vezető útján. Ennek a mai megmoz-
dulásnak csak akkor van értelme, 
ha ettől a perctől kezdve minden 
gondolatunkat, minden tettünket 
ennek az új magyar összefogásnak 
a jegyében végezzük; ha a jövő-
ben minden elgondolásunk, minden 
munkánk, minden egyéni és közös-
ségi megnyilvánulásunk ennek a 
magyar sorskérdésnek a mérlegé-
re helyeződik! Csak a folyamatos 
és szüntelen odafigyelés, csak a 
folyamatos és szünet nélküli mun-
kálkodás, csak a közös felelős-
ségvállalás segíthet.

A tét nagy, a felelősség óriási! 
Bizonyára vannak itt szép szám-
mal, akikben még elevenen és fáj-
dalmasan él az emlék, mit jelent 
az, amikor a ház előtt megáll a 
teherautó és a sebtében összenya-
lábolt legszükségesebbel fel kell 
rá szállni, hogy ismeretlen mesz-
szeségbe vigye a ház lakóit. Most 
Erdély magyar parasztjaira vár ez 

a sors. Életük munkájával felépí-
tett otthonaikból veti ki őket az 
erőszak. Hányan lesznek öngyil-
kosok? Hányan választják inkább 
a halált, mintsem a megalázott, 
kisemmizett szolgaéletet idegen 
földön? Hány tehetetlen, gémbe-
redett kezű magyar öregasszony, 
nagymama fog utolsó erejével, 
a tíz körmével a küszöbébe ka-
paszkodni, hányukat fogják durva 
csizmák véresre taposni? Mennyi 
sírás, könny, átok és segélykiál-
tás fog felszakadni?

Vagy nem fog felszakadni, mert a 
nemzetek józan közössége, a hu-
manizmus egyesült erői megakadá-
lyozzák az eszelős terv végrehaj-
tását. Nekünk magyaroknak az a 
kötelességünk, hogy ezt a nemzet-
közi összefogást megteremtsük.

Ennek érdekében kérjük, hogy a 
napokban összeülő Országgyűlés 
hozzon létre különbizottságot en-
nek a kérdésnek a szemmel tar-
tására, és határozatban utasítsa 
a kormányt, hogy minden igénybe 
vehető nemzetközi fórum előtt a 
leghatározottabb formában kezde-
ményezze a népirtás elítélését és 
a népgyilkos terv visszavonását.

Románia ma formálisan a szövetsé-
gesünk, de elvakult vezetői jó-
voltából ellenségként viselkedik 
velünk. A román-magyar határ a 
román szervek brutalitása folytán 
majdnem olyan, mint a régi, rosz-
sz emlékű Vasfüggöny. A kulturá-
lis csereforgalom szinte nullával 
egyenlő. A leveleket cenzúrázzák 
és az állapotokat leírókat meg-
hurcolják. A magyar sajtótermé-
keket kirekesztik. Az előfizetett 
lapokat nem kézbesítik. A magyar 
iskolákat megszüntetik, a magyar 
kultúra minden intézményére az 
elsorvasztás réme vár. Az egész 
magyarságra, a magyar történelem-
re a rágalmak és szitkok özönét 
zúdítja egy, a tényekkel mit sem 
törődő propaganda hadjárat. Bur-
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kolt és nyílt uszítás folyik a ma-
gyarok ellen. Mindennek csupán a 
betetőzése ez a mostani buldózer-
program. Azért jelennek meg a va-
cogó kis székely, és mezőségi, és 
szatmári, és bihari falvak szé-
lén a lánctalpas halálosztagok, 
hogy azokat az utolsó zugokat 
is feldúlják, ahol még magyarul 
folyhatott az élet. Most már a 
családi otthon sötétjében sem le-
het magyarul suttogni. Ezt akarja 
Ceauşescu!

De nem viheti végbe!

Magyarok! Ez a tüntetés egyben 
vizsga is. A magyarság vizsgája. 
Nekünk itt most nemcsak azt kell 
megmutatnunk, hogy el vagyunk 
szánva az agresszor kezét lefog-
ni, hanem azt is, hogy a gyűlöl-
ködés a mi szívünket nem töltöt-
te be és elménket nem vakította 
el. Mi ebben a tragikus órában is 
megőrizzük emberi méltóságunkat 
és gyűlölködésre nem gyűlölködés-
sel, a szitkozódásra nem szitko-
zódással, hanem fegyelmezett mér-
téktartással válaszolunk.

Ezen szavak elhangzása után fel-
olvassuk azt a memorandumot, ame-
lyet a tüntetés előkészítői szer-
kesztettek, és amelyet a felvonuló 
tömeg nevében kívánunk átnyújtani 
a Román Szocialista Köztársaság 
nagykövetének.

Tüntetők! Magyarok!

Minden bizonnyal vannak a tör-
ténelemben percek és események, 
amelyek csak megtörténtük után 
nyerik el végleges alakjukat és 
jelentőségüket a nemzetek tuda-
tában. Meglehet, ez a mostani is 
ilyen perc a mi életünkben. Ta-
lán csak holnap fogjuk felismer-
ni, hogy a magyar összefogásnak 
minő ünnepe az, ami itt ma meg-
született. Fogadjuk meg erős fo-
gadással, hogy ezt a szellemet 
minden erőnkkel szétterjesztjük, 

a nemzeti összefogás tiszta, de-
mokratikus eszméit széthordjuk 
az egész magyar glóbuszon: fogad-
juk meg, hogy az összes érvény-
ben levő nemzetközi szerződés és 
alapokmány tiszteletben tartása 
mellett minden lehetségest elkö-
vetünk magyar testvéreink megmen-
tése érdekében!

Isten minket úgy segéljen!

MEMORANDUM

A Román Szocialista Köztársaság 
Nagykövetének5

Excellenciás Úr!

A magyar nép mélységes aggodalom-
mal fogadta a Román Szocialista 
Köztársaság Államtanácsa Elnöké-
nek azt a bejelentését, mely sze-
rint széles körű területrendezést 
hajtanak végre Romániában, s ez 
okból elrendelték a háromezer lé-
lekszám alatti települések – köz-
tük az erdélyi és csángó magyar 
falvak jelentős részének – fizi-
kai felszámolását is.

Otthonok, templomok, ősi temetők, 
az egyetemes európai és magyar 
kultúra felbecsülhetetlen tárgyi 
értékei, népi és vallási közössé-
gek, emberi sorsok válnak az erő-
szakos és törvénytelen rombolás 
áldozataivá.

A Kárpát-medencében együtt élő 
népek békéjét és szabadságát a 
közel ezeréves államisággal bíró 
magyar nemzet – államalapító nagy 
királyától, Szent Istvántól reá 
hagyományozott – európai és du-
nai hivatását teljesítve e memo-
randummal figyelmezteti a Román 
Szocialista Köztársaság Kormá-
nyát, állami és politikai szer-
veit arra, hogy a nemzeti kisebb-

5 Hősök tere i. m. 1988, 28–30. 
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ségektől mentes román nemzetállam 
létrehozását célzó – az ott élő 
nemzeti kisebbségi csoportok tag-
jainak súlyos testi és lelki sé-
relmet okozó – területrendezé-
si terv végrehajtása, a népirtás 
megelőzéséről és megbüntetéséről 
szóló 1948. december 9-én kelt, 
Románia által is aláírt nemzetkö-
zi egyezménybe ütközik, s ezáltal 
törvénytelen.

A Román Büntető Törvénykönyv az 
egyezménnyel összhangban

– a népirtás elkövetésére való 
felbujtást,

– az elkövetés kísérletét, vala-
mint

– a népirtásban való bűnrészes-
séget

súlyos esetekben halállal és tel-
jes vagyonelkobzással bünteti.

Emlékeztetjük Excellenciás Urat 
arra is, hogy a Román Szocialista 
Köztársaság részese a Polgári és 
Politikai Jogok Egyezségokmányá-
nak, a New York-i Konvenciónak. 
Az Egyezségokmány 17. cikkelye 
pedig kimondja, senkit sem lehet 
alávetni a magánéletével, család-
jával, lakásával kapcsolatos ön-
kényes vagy törvénytelen beavat-
kozásnak.

A területrendezési terv végre-
hajtása román részről a 17. cik-
kelyben foglalt tilalmak figyel-
men kívül hagyásán túlmenően, az 
Egyezségokmány 27. cikkelyébe üt-
köző – a nemzeti kisebbségek kol-
lektív jogait biztosító – kötele-
zettségvállalások nyílt és durva 
megsértését is jelenti.

A Román Szocialista Köztársaság 
nemcsak a hivatkozott tilalmakat 
sérti meg, hanem sorozatosan és 
szándékosan semmibe veszi a nem-
zetközi jog széles körben elfoga-

dott elveit, a két- és többoldalú 
nemzetközi egyezményeket, így

– a Magyarország és Románia között 
a kulturális együttműködésről 
1947. november 27-én Bukarestben 
aláírt egyezmény 2. cikkelyéből,

– az oktatásban alkalmazott meg-
különböztetés elleni küzdelemről 
szóló, 1960. december 14-én kelt 
UNESCO egyezmény 5. cikkelyéből, 
valamint

– a Helsinki Záróokmány nemzeti 
kisebbségek vagy regionális kul-
túrák védelmét célzó ajánlásaiból 
reá háruló nemzetközi kötelezett-
ségvállalásait is.

Excellenciás Ur! A háborús és az 
emberiség elleni bűntettek elévü-
lésének kizárásáról szóló egyez-
mény preambuluma szerint a hábo-
rús és emberiség elleni bűntettek 
hathatós megbüntetése a nemzetkö-
zi béke és biztonság megóvásának 
fontos eleme.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilat-
kozata preambulumában kinyilvá-
nítja, hogy az emberiség családja 
minden tagja méltóságának, vala-
mint egyenlő és elidegeníthetet-
len jogainak elismerése alkotja a 
szabadság, az igazság és a béke 
alapját a világon.

A Polgári és Politikai Jogok 
Egyezségokmánya preambulumában 
kimondja, hogy az ENSZ alapok-
mányában meghirdetett elveknek 
megfelelően az emberi közösség 
valamennyi tagja veleszületett 
méltóságának, valamint egyenlő 
és elidegeníthetetlen jogainak az 
elismerése a szabadság, az igaz-
ságosság és a világbéke alapja.

A faji megkülönböztetés eltiltá-
sáról szóló egyezmény preambuluma 
pedig megállapítja, hogy az em-
berek közötti a faj, a szín vagy 
az etnikai származás alapján tör-
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ténő megkülönböztetés akadályoz-
za a nemzetek közötti baráti és 
békés kapcsolatokat és alkalmas 
arra, hogy megzavarja a békét és 
a biztonságot a népek között és 
az egymás mellett élő személyek 
egyetértését, még egyazon államon 
belül is.

A nagy jelentőségű egyezmények 
egyértelműen kifejezésre juttat-
ják a szerződő államoknak azt az 
álláspontját, hogy az emberi jo-
gok és így a kisebbségek jogainak 
megsértése összefügg a világbéke, 
a nemzetek közötti együttműködés 
és biztonság kérdésével, követke-
zésképpen a Romániában folytatott 
jogellenes tevékenység nemcsak a 
közvetlenül sértett kisebbségek-
kel szemben keletkezett kötele-
zettségeket, a román állam szá-
mára, hanem az egész nemzetközi 
jogközösség számára is.

Romániát ily módon nemcsak a ma-
gyar, német és más kisebbségek-
kel szemben terheli felelősség, 
hanem a román néppel, valamint a 
nemzetközi jogközösséggel szem-
ben is.

Követeljük ezért, hogy a román 
hatóságok egyszer s mindenkorra 
hagyjanak fel a falvak elpusz-
títására vonatkozó terveikkel! 
Az eddig elkövetett jogsértése-
ket megszüntetve állítsák vissza 
a magyar, német és más kisebbsé-
gek iskoláit, főiskoláit, betil-
tott folyóiratait, színházait, 
kulturális intézményeit! Állítsák 
helyre, a nemzetközi egyezmények 
szerint, a nemzeti kisebbségek 
politikai, gazdasági, szociális 
és kulturális jogait! Adják meg a 
kisebbségnek, mint közösségeknek 
is az ún. kollektív jogokat: te-
hát az egyesülési jogot, beleért-
ve a politikai egyesülés jogát is 
érdekeik képviseletére. Adják meg 
az önálló oktatási, kulturális 
intézmények létesítésére való jo-
got, s hagyjanak fel a világbékét 

veszélyeztető tevékenységükkel!

Kérjük Excellenciás Urat, hogy 
tolmácsolja a román népnek baráti 
jókívánságainkat!

Budapest, 1988. június 27.

A budapesti demonstrációt szer-
vező bizottság felhatalmazásából

Csurka István, dr. Nagy László, 
dr. Zétényi Zsolt

A Márton Áron-emlékéremmel kitün-
tetettek, 19886

A Bethlen Gábor Alapítvány Ku-
ratóriuma Erdély püspökéről, aki 
mártíriumával a romániai magyar-
ság jelképévé lett, nevezte el az 
emberi szolidaritást, az erköl-
csi felelősséget és helytállást 
elismerő kitüntetését. A Már-
ton Áron-emlékérem a kolozsvári 
Szervátiusz Tibor szobrászművész 
alkotása. 1988-ban a következő 
szervezeteknek, közösségeknek és 
személyeknek adományozta első-
ként a Márton Áron-emlékérmet a 
Kuratórium:

Az Erdélyi Világszövetség észak- 
és dél-amerikai, ausztráliai és 
nyugat-európai szervezeteinek, 
a szülőföld védelmében kifejtett 
folyamatos munkásságukért. Át-
vette: dr. Száz Zoltán

Magyar Emberi Jogok Alapítvány 
(Hungarian Human Rights Founda-
tion), amely az Amerikai Egyesült 
Államokban a magyarság egyete-
mes emberi jogaiért, a világban 
élő magyar kisebbségek érdekében 
folytat aktív tevékenységet. Át-
vette: Ara-Kovács Attila

Zsére község lakói Csehszlovákiá-
ból, a Zobor-vidékről, akik falu-

6 Hitel, 1988/3, 38–39.
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közösségként szolidaritást vál-
laltak és nyilvánosan tiltakoztak 
a pusztítással fenyegetett romá-
niai falvakért. Átvette: Földessy 
László

Kriterion Könyvkiadó, az erdélyi 
magyar kultúra, a műveltség és az 
anyanyelv őrzésében, ápolásában 
végzett megtartó erejű, folyama-
tos munkásságáért. Átvette: Mol-
nár Gusztáv

Szent Anna Római Katolikus Plé-
bánia és hívei Debrecenben, akik 
az erdélyi menekültek egyik első 
segítői, pártfogói, testi és lel-
ki gondozói voltak és maradtak. 
(Helyben adjuk át.)

Rákosszentmihályi Református Gyü-
lekezet, akik immár két esztende-
je kiemelkedő szerepet vállaltak 
a romániai magyar és nem magyar 
menekültek patronálásában. átvet-
te: dr. Pánczél Tivadar lelkész

Az 1988. június 27-i Hősök te-
rei tüntetés szervezői: Balogh 
Erika mérnök, Bereczky Vilmos 
mérnök, Bubik István színész, 
Csurka István író, Danis György 
orvos, Debreczeni Dóra, a Szé-
chenyi Casino titkára, Dénes Já-
nos vegyipari munkás, Dragon Pál 
kisiparos, Foltányi Árpád egye-
temi hallgató, Fónay Jenő ter-
vező-mérnök, Fodor L. Bertalan 
filozófus, Héczey Imre nyomdász, 
Lengyel József, Medvigy Endre tu-
dományos kutató, dr. Nagy Lász-
ló ügyvéd, Regéczy Nagy László 
fordító, Szekeres László mérnök, 
Töttösy Istvánné tanár, dr. Zé-
tényi Zsolt jogász. Képvisele-
tükben Fónay Jenő vette át az 
Emlékérmet, s felajánlotta azt a 
Magyar Nemzeti Múzeumnak, amely-
nek nevében dr. Gedai István az 
Éremtár vezetője ígéretet tett, 
hogy a Márton Áron-emlékérmet 
méltó helyen; nemzeti ereklyéink 
között őrzik, s állítják ki.

Dr. Barki Éva Mária Bécsben élő 
ügyvéd, aki fáradhatatlan védője 
a nemzetiségi és az emberi jogok-
nak, képviselője az erdélyi mene-
külteknek a nemzetközi fórumokon.

Dr. Kiss Ferenc tanár, irodalom-
történész, aki költőbarátaival, 
Nagy Lászlóval és Kormos Ist-
vánnal együtt többször járt Er-
délyben, segítve az ott élőket, 
s következetesen küzdött a hatá-
ron túli magyarság határon belüli 
megismertetéséért, jogainak, ér-
dekeinek képviseletéért. Ezúton 
köszöntjük Kiss Ferencet 60. szü-
letésnapja alkalmából.

Henryk Jankowski atya, a Gdański 
Szent Brigitta templom plébáno-
sa, aki 1988. június 26-án misét 
tartott és rokonszenvtüntetést 
szervezett Gdańskban az erdélyi 
nemzetiségek emberi jogaiért. 
Henryk Jankowski az alábbi táv-
iratban köszönte meg a kitünte-
tést: „Október 30-án jutott el 
hozzám szóbeli üzenet formájában 
az az örömteli hír, hogy a Beth-
len Gábor Alapítvány az erdélyi 
kisebbségek védelmében, nemzet-
közi tudomásulvétele és a velük 
való szolidaritás érdekében ki-
fejtett tevékenységem megbecsü-
léseként Márton Áron emlékérmet 
adományozott nekem. Eddigi munkám 
– melynek megtisztelő elismerését 
látom kitüntetésemben – abból a 
mélységes meggyőződésből fakad, 
hogy minden európainak, így nekem 
is, mint lengyel papnak, elsőre-
ndű kötelessége, hogy küzdjön a 
keresztényi szeretet, a szolida-
ritás és a béke nevében a máso-
dik világháború után az európai 
népekre kényszerített mindennemű 
mesterséges megosztás és megkü-
lönböztetés ellen, ezek felszá-
molása érdekében. Kérem, fogadják 
köszönetemet és őszinte megbecsü-
lésemet.”

(Összeállította: Bakos István)




