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1 
 
Sohasem volt nehezebb feladatom! Túlélője 
lettem egy már-már egészében elbúcsúzott 
nemzedéknek, s ha meg is írtam az 1918 után új 
körülményekre és belátandókra ébredt nemze- 
dék indulását, majd folytattam történetét 
1935-beli Romániába érkezésemtől kezdve 
újabb tíz esztendőn át egészen az 1944-es őszi 
hatalomváltozásig, négyévi magyarországi lét 
után újrakezdve a kisebbségi-nemzetiségi éle- 
tet, egy harmadik évtized nemzedéki vallomá- 
sával még tartozom. Az 1955-ig terjedő újabb 
szakasz egyaránt jelentett mind a magam, mind 
társaim számára élrejutást és történelmi sze- 
repvállalást, mint ahogyan tündöklés után a 
bukást is, hiszen a romániai magyarság önvá- 
lasztotta vezető tisztségeiben vállalt szerep 
után egy tragédia összes játékszabályai szerint 
meghurcolás, ítélet és börtön következett. 
Most hogyan oldjam meg, miképpen hidaljam 
át, magyarázzam meg ezt a törést: ugyanabban 
a rendszerben gáncsoltak el – nem egymagam- 
ban, hanem vezetőtársaimmal együtt –, ame- 
lyért éltem, amelyet képviseltem. Emlékirat- 
szerzés szempontjából mindenesetre előnyös, 
hogy az első öt évről rendelkezésemre áll a 
szerkesztésemben megjelent Világosság hűsé- 
ges napi krónikája, ama második öt esztendő 
pedig untig elég volt meditációra, magányom- 
ban vagy alkalmi társalgásokban vastag falak 
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mögött újraélve s tovább szőve a megelőzően 
történteket. 

A Hét próba 1965-ben jelent meg először, a 
következő kötet Szolgálatban címmel 
1978-ban, s hogy a harmadik nekifutásra 1984 
őszén vállalkozom, ez korántsem jelenti, hogy 
hamarosan megjelenhetek munkámmal az olva- 
só előtt. Olyan légkörre volna szükségem a 
nyilvánosságra jutáshoz, amelyben a fasizmus 
leverését követő első évtized roppant feszült- 
ségei félreértés nélkül, kölcsönös bizalmakra 
támaszkodva tárgyalhatok. Nem vagyok biztos 
abban, hogy ez a megértő légkör fejezeteim 
lezárása után azonnal megnyílik-e számomra, 
avagy a kéziratnak majd, ki tudja, meddig, vá- 
rakoznia kell. Most, miközben a betűket öreg 
gépemen nyomogatom, éppenséggel feltörtek 
a tisztázást gátló vélemények, olyannyira, hogy 
a múlt nyugodt, folyamatos, békés felidézése 
helyett védekezésre kényszerülök nem is egy, 
hanem kétféle felkísértő ellenkezéssel szem- 
ben. A régi, éppen könyvemben feloldandó el- 
lentmondások ugyanis hol lappangó vádasko- 
dással, hol nyílt torzításokkal újra jelentkez- 
nek egyfelől is, másfelől is, két nacionalista 
gerjedés izgalmát állítva az 1945 és 1955 között 
valóban megtörténtek tárgyilagos szemlélése és 
megítélése helyébe. 

Mindaz, ami ifjúkorom szent embersége, 
forradalmi nemzedékem alkotó férfimunkája 
volt, mégsem maradhat megíratlan. Túlvagyok 
már a baljós kétkaszás esztendőn, sietnem kell 
tanúvallomásommal, tekintet nélkül a megje- 
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lenhetőség idejére. Mert múltamhoz, annyi 
meg annyi társam erkölcsi korparancsához ra- 
gaszkodva semmiképpen sem kerülhetem meg 
a teljes igazat. A mi indulásunkban, harcaink- 
ban, eredményeinkben és meghurcoltatásaink- 
ban sorakozhattak hibák és félreértések, de lel- 
kiismeretünk tiszta, s nincs miért szégyenkez- 
nünk. Azért a jövőért dolgoztunk – Csehszlo- 
vákiában, Magyarországon, Romániában egy- 
aránt –, amelynek a távlatai sohasem váltak 
kétségessé, s írásom őszintesége előbb-utóbb 
megkapja majd a nemcsak nekem, hanem nem- 
zedékemnek is járó elismerést. Talán éppen an- 
nak köszönhetően, hogy nem ájtatos emléke- 
zésbe merülök, hanem kard ki kard, szembe- 
szállok a most újra előtörő félremagyarázások- 
kal. 

Suttyomban elért a célzás, hogy a dunavöl- 
gyi népek testvériségébe, majd politikailag 
megfogalmazva a szocialista nemzetköziségbe 
vetett hitünk merő ábránd volt, s a német meg- 
szállás alól történt felszabadulásunk után zász- 
lót bontó Magyar Népi Szövetség helytelen 
utat választott, amikor a román demokratikus 
erőkkel szövetkezett. E beállítás szerint min- 
dent másként, fordítva kellett volna csinál- 
nunk, s ha bárhol a fejlődés nehézségei közt 
erdélyi magyart sérelem ér, úgy a felelősség 
reánk hárul... Egy másik gondolatfűzés sze- 
rint ellenkezőleg: munkásmozgalmi, népforra- 
dalmi magatartásunk, nemzetköziségünk csu- 
pán máz volt, mögötte a Horthy-rendszer vala- 
miféle restaurálásának titkos szándékaival, 
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vagyis kurtán-furcsán rejtett nacionalista tö- 
rekvéseket támogattunk a román nép szabad 
kibontakozásával szemben. Hiába is idézném 
most Reményik Sándor erkölcsi felelősségre- 
vonását: „...ki kezdte? E gyilkos gyermekjá- 
ték is olyan: Nemzetek közti véres játék: / Ki 
volt hibás a dologban? / Egyik így mondja, úgy 
a másik / És ludasnál is ludasabbak / – Magá- 
ba egyik sem tekint, / Mind magát véli iga- 
zabbnak, / S ki önmagával, s nemzetével / 
Vágyna számvetést kezdeni? / Azt mint gyön- 
gét, s honárulót / A sokszáz »igaz« kiveti.” 
Nincs módomban szembesíteni az egymásnak 
ellentmondó támadókat, a nacionalisták kölcsö- 
nössége láncreakciókat szül, de mindkét vég- 
lettel, mindkét suttogó vádaskodással szembe- 
helyezhetem a megtörténtek valóját. Csakis így 
erősíthetem meg mindazokat, akik akár román, 
akár magyar oldalon a közöst, a történelmi 
egymásrautaltság alkotó békéjét és összefogá- 
sát vallják magukénak a szocialista humánum 
becsületével, túl és innen minden határokon. 

Viták közepette indult a Sarló ifjúsága 
Csehszlovákiában, szembeszállva mind a ma- 
gyar, mind a cseh uralkodó osztályok imperiá- 
lis törekvéseivel, s a harcban a cseh munkásság 
és a haladó szlovák értelmiség vált szövetsége- 
sünkké, majd mellénk állt Ady-barátságban és 
dunavölgyi felelősségben Magyarország új ér- 
telmisége is, falukutatással, a Bartha Miklós 
Társaság parasztorientációjával, mozgalmi te- 
tőzésben a Márciusi Fronttal lépve túl kezde- 
ti kereteinket. A mozgalom itt is, ott is a forra- 
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dalmi munkásság történelmi menetéhez illesz- 
kedett, s ez volt a fejlődésvonala Romániában 
is az új értelmiségi nemzedék kiforrásának. 
Széles népi egységben fogott össze az erdélyi 
magyar ifjúság az 1937-es Vásárhelyi Találko- 
zón, a román demokratikus erőkben lelve szö- 
vetségesre a kisebbségeket megsemmisítéssel 
fenyegető, népeinket egymás ellen uszító fa- 
sizmussal szemben. Nos hát, a Marosvásárhe- 
lyen egymásra talált csoportok a nagynémet 
előtörés során időlegesen széthullhattak (or- 
szágok omlottak akkor össze), 1944 őszén 
azonban Kolozsvárt s egyidejűleg egész Észak- 
és Dél-Erdélyben a szétforgácsolódott elemek 
a dolgok logikájának döntő erejével újra egy- 
másra találtak. A lökőerőt ez esetben is, akár a 
nemzedéki kibontakozás régebbi szakaszaiban, 
az antifasiszta baloldal adta meg. Az 1944. ok- 
tóber 11-én Kolozsvárra bevonuló Vörös Had- 
sereg és az oldalára állt Román Hadsereg kato- 
nai sikerei nyomán megsemmisült a régi köz- 
igazgatás, helyébe a kommunista-szociálde- 
mokrata munkásegységfront vezetésével ura- 
lomra jutott Szakszervezeti Tanács lépett, s en- 
nek védelme alatt született újjá az a MADOSZ, 
vagyis Magyar Dolgozók Szövetsége, amely 
alig hét évvel azelőtt a népfronti jellegű Vásár- 
helyi Találkozó kezdeményezője volt. 

A katonai felszabadítást követő második va- 
sárnapon, 1944. október 22-én volt a MA- 
DOSZ kolozsvári alakuló gyűlése. Már az az- 
nap reggel megjelent Világosság vezércikkében 
beharangoztuk: „Amikor most újra alkalom 
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nyílik a MADOSZ munkájának megkezdésére, 
tulajdonképpen már adva is van a mozgalom 
múltjának nagy rezervoárjából a két legfonto- 
sabb célkitűzés: minden erdélyi magyar népi 
erő egységbe tömörítése a Vásárhelyi Találko- 
zó szellemében, s bátor és öntudatos felsora- 
kozás ama demokratikus mozgalmak, pártok és 
közületek közé, amelyek faji, nemzetiségi kü- 
lönbség nélkül egységesen sietnek a közélet 
demokratizálására mindenütt, ahol a győzelmes 
Vörös Hadsereg a társadalom szabad újjászer- 
vezésére új történelmi lehetőséget nyitott.” A 
háromtagú elnökségbe beválasztott Szepesi 
Sándor szabómunkás és Hatházi Samu földész 
mellett ott volt Kós Károly építészmérnök is, 
aki már 1921-ben Kiáltó Szó című röpiratában 
minden politikai passzivitással szemben meg- 
hirdette a jelszót: „Építenünk kell, szervez- 
kedjünk át a munkára.” Akkor is a dolgozókat 
mozgósította, s most az egybegyűlt munkások, 
kisiparosok, hóstáti földészek és értelmiségiek 
színe előtt így vallott hitet: „Nekünk a vihart 
el kell viselnünk, s mindazért, ami történt, 
csak azokat a sovén uralmakat okolhatjuk, 
amelyek hatalomra törekedtek, és nem a mun- 
ka megbecsülése alapján akarták felépíteni a 
társadalmat. Mi, akik itt vagyunk, ugyanazt 
akarjuk, mint a másfajtájú dolgozók. Nem tar- 
tunk jogosnak semmi mást. Szívvel-lélekkel 
csatlakozunk ahhoz a mozgalomhoz, amelyik 
arra törekszik, hogy Erdély magyarságának 
végre egyszer tisztességes munkalehetősége és 
nyugalma legyen.” 
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Ekkor már a katonai zárlat ellenére is ke- 
rengtek hírek a Horthy-féle kiugrási kísérlet 
csődjéről és Szálasi uralomra jutásáról, az 
egyelőre áttekinthetetlen értesülésekből azon- 
ban félreérthetetlenül kiviláglott, hogy a hábo- 
rú Magyarországon folytatódik. Ami Kolozs- 
várt az ellenállási mozgalom segítségével és a 
szovjet–román hadműveletek nyomán helyi 
harcok nélkül ment végbe, az Budapesten nem 
ismétlődött meg, a véres tülekedésnek nem lett 
vége. S mi sem váltunk csöndes hátvidékké. 
Panaszok kezdtek szivárogni egyes falvakból, 
irreguláris román gárdisták tűntek fel a front 
háta mögött, s a Horthy-szoldateszka felelőt- 
len elemeinek véres kicsapongásaira válaszolva 
hasonlóképpen ártatlan embereket kezdtek 
gyilkolni. Ideje volt, hogy román részről is 
megszólaljon a józanság. A Világosság egy ok- 
tóber 24-i közlése szerint az észak-erdélyi 
román, magyar és zsidó demokratikus vezetők 
értekezletet tartottak a Városháza tanácster- 
mében, s felállították közös szervüket, Észak- 
erdélyi Demokrata Bizottság címen. Itt ifjabb 
Teofil Vescan tanár következőképpen igyeke- 
zett a közvéleményt közös hazafiságra bírni: 
„Észak-Erdélynek a fegyverszüneti egyezmény 
értelmében a román állami keretbe való 
bekapcsolódása csak úgy lehetséges, ha az ösz- 
szes munkás és polgári demokrata erők az 
együtt lakó nemzetekkel való együttműködés 
politikája mellett nyilatkoznak meg. Észak- 
Erdély román többségének bizonyságot kell 
tennie, hogy a visszaállított Románia demokra- 
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tikus elrendezésébe be akarja illeszteni a ma- 
gyar és zsidó kisebbségek demokratikus erőit 
is, amelyeknek hasonlóképpen ki kell nyilvání- 
taniok, hogy akarnak-e együtt élni és együtt- 
működni a román néppel a demokrata román 
állam keretében.” 

Észak-Erdély magyar demokratái két nacio- 
nalizmus történelmi ütközőpontján a helyzet 
törvényszerű követelményei szerint kétfrontos 
harcra kényszerültek, s ennek sikeréhez szigo- 
rú erkölcsi magatartásra volt szükség. Ma sem 
fogalmazhatnám meg világosabban akkori ál- 
lásfoglalásunkat, mint 1944. október 27-én a 
Világosság vezércikkében: „Feltételezhető-e 
akár itt Erdélyben is reálisabb népi politika a 
háború előidézőivel és a nemzeti sovinizmus 
konkolyhintőivei szemben, mint a magyar dol- 
gozók összefogása a román dolgozókkal? A 
magyar nép itt Erdélyben egymaga nem tudná 
kivédeni a letűnt Antonescu-rendszer bandái- 
nak rázúduló rohamát, de szoros szövetségben 
a román demokratákkal bizonyára erőt vehet 
minden gonoszságon. Itt azonban egy olyan 
kérdést is őszintén fel kell feszegetnünk, 
amelyben saját fasisztáink minden bűne-mocs- 
ka rejtőzik. Lehet-e súlya a magyar nép 
panaszának a román nép józan elemei előtt, ha 
ez a nép saját háborús bűnöseit, saját fasiszta 
uszítóit nem tudja vagy nem akarja szabad fel- 
törekvése elől félretaszítani?” A cikk a kör- 
nyező falvakból érkező riadt menekülők pana- 
szaiból indult ki, de azzal a bizakodással zárul, 
hogy a megtisztult magyar közélet vissza tudja 
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majd verni a magyar lakosság ellen megindult 
soviniszta támadásokat, mert „az új, szabad 
élet megteremtésében a román nép minden ön- 
tudatos eleme is segítségére lesz”. 

Két szörnyű bűnlista forgott hamarosan köz- 
kézen. A posta ugyan még nem működött, de a 
kéz alatt becsempészett bukaresti lapok egy 
része, nevezetesen a Maniu-féle Nemzeti Pa- 
rasztpárt* és a Brătianu-féle Liberális Párt saj- 
tója vasgárdista módra nemzeti kizárólagossá- 
got hirdetett, s hogy álcázza reakciós mivoltát, 
a magyarságot akarta a demokrácia ellenségé- 
nek, fasisztának, népnyúzó nemesek hordájá- 
nak megbélyegezni. Ez a sajtó azzal a propa- 
gandával próbálta a román tömegeket a román 
burzsoá-földesúri hatalom mellé állítani, hogy 
az éles társadalmi kérdésekkel szemben előtér- 
be helyezte az észak-erdélyi „magyar kér- 
dés”-t, mint egy ellenséges nép megsemmisíté- 
sének vagy kiűzésének problémáját, s oldala- 
kon át közölte, kiszínezve, mindazt a gaztettet, 
amit Erdélyben magyar csendőrök, katonák, 
fasiszta csoportok, nyomozók, soviniszta ele- 
mek a Horthy-rendszer évei alatt erdélyi ro- 
mán parasztokkal szemben a bécsi diktátum 
után elkövettek. A lista alkalmas volt arra, 
hogy vérbosszúra ingerelje a Dél-Erdélybe 
menekülteket, akik közül a Maniu-gárda ön- 
kénteseit toborozta. A vérvád azonban az egész 
magyar lakosság ellen szólt, s míg maguk a ma- 
gyar háborús bűnösök nagyobbrészt idejében 
 
* A szerző könyvében mindvégig a Maniu-féle Parasztpártról 

beszél. (A szerk.) 
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Nyugatra szöktek, immár a nyilasok oldalán 
folytatva embertelen üzelmeiket a magyar nép 
s különösen a zsidók ellen, itthon ártatlan em- 
berek véreztek mindenfele, ahol a gárdisták át- 
vonultak, vagy pusztultak éhen a gárdisták ha- 
lállágereiben. Az áldozatok névsora összeállt, s 
a felszabadulásra árnyat vető újabb bűnök lis- 
táját ugyanaz a MADOSZ juttatta a Bukarest- 
ben székelő Szövetséges Ellenőrző Bizottság- 
hoz, amely a háborús magyar bűnösök felett 
hamarosan ítélkező tisztogatóbizottságokat és 
törvényszékeket tanúvallomásaival támogatta. 

A Feleki Tetőn át azonban más lappéldá- 
nyok is eljutottak Kolozsvárra. A román kom- 
munisták napilapja, a Scânteia (akkor még így 
írták a címét) őszinte lelkiismeret-vizsgálatot 
sürgetett a történelmi pártok nacionalista bó- 
dulatával szemben, élesen vetve fel a kérdése- 
ket: „Megvádolhatjuk-e a magyar népet azok- 
kal a bűnökkel és bestialitásokkal, amelyeket a 
Hitler által támogatott, hátára mászott banda 
követett el? Vajon nem azt jelenti ez, hogy 
szétromboljuk azokat az alapokat, amelyeken 
ma Románia felépül? Mi történt volna velünk, 
ha a Szovjetunió, Anglia és az Egyesült Álla- 
mok is így jártak volna el, és nem tesznek kü- 
lönbséget Antonescu szolgái és népünk kö- 
zött?” A lap egyenesen a Sănătescu-féle kirá- 
lyi tábornok-kormányt vonja felelősségre az 
Észak-Erdélyben történt kilengésekért. „Egy 
dolgot nem szabad elfelejtenünk – írja. – A 
fegyverszüneti feltételek teljesítése most van 
folyamatban. Azaz harcolunk, hogy rehabilitál- 
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juk magunkat, hogy lemossuk a szégyent, ame- 
lyet a bűnös rablóháború vetett Romániára. 
Hogyan rehabilitálja magát a kormányunk? 
Úgy, hogy támogatja a visszaéléseket és tör- 
vénytelenségeket, amelyeket a magyar munká- 
sok és földművesek ellen követnek el, holott 
ezek felszabadítását is elvállaltuk erdélyi test- 
véreink felszabadításával együtt.” A konklúzió 
világos: „Ami a szomszéd népekkel való de- 
mokratikus kapcsolatokat illeti, a jelenlegi kor- 
mány nem szolgálja a nép érdekeit. Még idejé- 
ben el kell hát távoznia.” 

Közben egymás után futottak be Kolozsvár- 
ra a rettenetes hírek: Csíkszentdomokoson tö- 
megkivégzés, Szárazajtán székelyeket fejeztek 
le... A szállingózó híreket nem volt lehetsé- 
ges ellenőrizni (csak jóval később, a gárdisták 
ellen folyó perek idején váltak pontossá az ada- 
tok), amikor azonban Kolozsvár közelében, 
Egeresen lépett fel a Maniu-önkéntesek halál- 
brigádja, feltárult számunkra is a tragédia min- 
den részlete. Lakást és élelmet biztosítottunk a 
menekülőknek, s megindult a helyszíni vizsgá- 
lat. Kiderült, hogy a Kolozsvárnak villanyára- 
mot szolgáltató egeresi erőművet a község 
román és magyar lakosai közösen mentették 
meg a kivonuló fasiszta csapatok rombolásai- 
tól, de felszabadulásukat borzalmas fordulat 
követte. A Maniu-önkéntesek egy vörös zászló 
miatt munkásokat vertek meg, s átvonulásuk 
során tizenhárom férfit lőttek agyon. Kolozs- 
várt, ahonnan a Román Hadsereg továbbvonult 
s a megszálló szovjet haderő városi katonai pa- 
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rancsnokságot állított fel, elismerve a szak- 
szervezetek és demokratikus mozgalmak helyi 
önkormányzatát, nemzeti különbség nélkül 
pálcát törtek az egeresi gaztett felett, és közös 
harcba szólítottak a fasiszta erőszak visszatéré- 
se ellen. „Együtt szenvedtünk magyar dolgozó 
testvéreinkkel – mondotta Gheorghe Timofi 
román vasmunkás a Dermata Művek egybe- 
gyűlt dolgozói előtt –, és együtt is fogjuk elti- 
porni a közénk tolakodó uszítókat, a dolgozók 
kicsiny javait elrabló, gyilkos gárdistákat!” 

Van úgy, hogy egymástól elvágott területe- 
ken, egymásról nem tudó személyek és csopor- 
tok hasonlóképpen lépnek fel valami azonos 
törvény, a körülményekből következtethető 
tennivaló parancsára. Kolozsvárt későn érte- 
sültünk számos olyan eseményről és mozgalmi 
folyamatról, amely részben megelőzve minket, 
részben egy időben, de mindenképp tőlünk 
függetlenül ugyanolyan mozzanatokból tevő- 
dött össze, mint minálunk. A régi MADOSZ 
emberei például Brassóban már hamarabb 
szervezkedésbe kezdtek, mint mi Észak-Er- 
délyben; felhívást bocsátottak ki a világhábo- 
rút megelőző időkből ismert régi társak, Kurkó 
Gyárfás és Dávid Sándor aláírásával, bejelent- 
ve csatlakozásukat a fiatal román haladó erők 
Országos Demokrata Arcvonalához, s leszö- 
gezték, hogy régi kapcsolatukat Horia, Cloşca 
és Crişan utódaival „Budai Nagy Antal és Dó- 
zsa György szellemében” még szorosabbá kí- 
vánják tenni. Egy bukaresti kommunista nagy- 
gyűlésen szót kapott Czikó Nándor, a MA- 
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DOSZ régi fővárosi aktivistája, s amikor segít- 
séget kért a Székelyföldön garázdálkodó Ma- 
niu-gárdistákkal szemben, dörgő egyetértés 
volt a válasz. Az Országos Demokrata Arcvo- 
nal (ODA, ahogy attól kezdve sajtónk emleget- 
te) munkatervezetet dolgozott ki a népi de- 
mokrácia hatalomátvételére és működésére, 
befogadva frontjába a magyar dolgozók újra- 
éledt szervezetét. Utólag értesültünk a MA- 
DOSZ ama brassói értekezletéről is, amely – a 
Vásárhelyi Találkozó hagyományához méltóan 
– szélesre tárta kapuit minden tisztességes ma- 
gyar lakos előtt, megvetve alapját a Magyar 
Népi Szövetségnek (ennek betűszó-jelzése lett 
az MNSZ). Színre lépett a hosszú illegalitásból 
érkező Bányai László tanár is, hírrel hirdetvén: 
„Most fakad ki a mérges fasiszta kelevény az 
ország testén. Tisztulás folyamata következik 
... A MADOSZ útja töretlenül nyílegyenes 
volt: a román nép demokrata elemeivel való 
szövetkezés és a magyar demokrata népi egy- 
ség kiépítése.” 

Közben Kolozsvárt is rohamosan érlelődtek, 
egymást serkentették a változatos események. 
Nem is én éltem, csakis a mozgalom. Családom 
még Vargyason várta a szabad utazási lehetősé- 
get, Jósika utcai lakhelyemről (ez László Gyu- 
la régész elhagyott, ismeretlen katonák dúlása 
után rendbe hozott lakása volt) gépies pontos- 
sággal jártam le a Brassai utcába, ahol a Miner- 
va Nyomda helyet adott a Világosság szerkesz- 
tőségének, ugyanilyen szabványos ütemben si- 
ettem kellő időben a Farkas utcába, ahol gróf 
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Teleki Józsefnek, Erdély egykori kormányzójá- 
nak, a Hunyadiak korával foglalkozó történet- 
írónak a palotájában székelt a MADOSZ, az 
épületet birtokló Erdélyi Párt helyébe lépve, s 
a sötétedés előtt innen siettem haza, ahol a 
Vargyasról itt rekedt diák, Soós Bandi várt va- 
lami beszerzett élelemmel s azzal, jött-e az ott- 
honiaktól életjel, vagy várakozzunk tovább. A 
gyorsuló idő sodort magával, mindennapjaimra 
nem emlékszem, csak a sok papirosra, melyet 
teleírtam, s a kefelenyomatokra, melyeket még 
diákkoromban szerzett korrektori felkészültsé- 
gemmel minden idegességek közepette is szi- 
gorúan ellenőriztem. A Világosság főszerkesz- 
tői szobája a csöndes Szappan utcára néző abla- 
kok őszi fényében gócpont és gyúpont volt: ide 
minden beszaladt, s egy kitűnő szerkesztő 
együttes jóvoltából szét is sugárzott mindenfe- 
lé, a Vörös Hadsereg révén még a magyaror- 
szági felszabadított falvakba és városokba is. 
Ünnepnapként ragyogott fel november 7-e, az 
októberi forradalom napja, s tollam százezrek 
bizakodásával így eredt meg: „A Vörös Hadse- 
reg elhozta hozzánk is egy új világ építésének 
szédületesen szép, ragyogó távlatú lehetősége- 
it. Rajtunk múlik, Erdély népein, hogy éljünk 
az alkalommal, és nemzeti különbség nélkül, 
testvériesen együttműködve, kiirtsuk közü- 
lünk a nemzeti gyűlölködés utolsó csíráit is, 
megvetvén végre egy ízig-vérig a dolgozók ér- 
dekei szerint való társadalom alapzatát. Raj- 
tunk múlik, hogy az orosz forradalom nagy 
emberi vívmányainak részeseivé váljunk mind- 
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nyájan, nem ismerve többé osztályuralmakat és 
nemzeti elnyomásokat.” Szívből szóltunk, a 
szükség mélységeiből kiáltva. Nem diktálta a 
sorokat senki. 

Harmadnapra közölhettük a hírt, hogy a 
nemzeti torzsalkodásoknak elejét véve a Vörös 
Hadsereg katonai közigazgatás alá vonta 
Észak-Erdély egész területét. Az idősb Teofil 
Vescan főispán aláírásával megjelent falragasz 
egyben közhírré tette, hogy mindennemű kivi- 
tel erről a területről tilos, és hogy népszámlá- 
lás következik. A Vörös Hadsereg pengőt ho- 
zott forgalomba, a népnyelv ezt azonnal „há- 
borús pengő”-nek keresztelte el. A Sănătescu- 
kormány csendőrőrseinek ki kellett vonulniuk, 
helyükbe a helyi lakosok állítottak fel népőrsé- 
geket. Közös javaink védelmére a Vörös Had- 
sereg segítségével felfegyverkezett a Dermata 
bőrgyár munkásőrsége, s mind a román, mind a 
magyar falusi lakosság megnyugtatására szoro- 
sabb szövetségre lépett és közös munkaprogra- 
mot hozott létre a Frontul Plugarilor és a MA- 
DOSZ, két régi fegyvertárs az antifasiszta 
népfront harmincas éveiből. A Nemzeti Pa- 
rasztpárt ugyan plakátot adott ki Bukarestben 
azzal az alattomos jelszóval, hogy „Le a MA- 
DOSZ alá bújtatott magyar fasizmussal!”, ma- 
ga a Sănătescu-kormány azonban, melyből az 
ellentétek kiéleződésekor kiváltak volt a balol- 
dal képviselői, lemondásra kényszerült, s csak 
úgy alakulhatott újjá, hogy több miniszteri 
posztot az ODA embereinek engedett át. Mi- 
niszterelnök-helyettes lett Petru Groza, akit 
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Erdélyben a román–magyar testvériség szószó- 
lójának ismertek, igazságügyminiszter a kom- 
munista Lucreţiu Pătrăşcanu, nemzetnevelés- 
ügyi miniszter a szociáldemokrata Ştefan Voi- 
tec, s maga a Kommunisták Romániai Pártjá- 
nak főtitkára, Gheorghe Gheorghiu-Dej is be- 
került a kormányba mint közlekedésügyi mi- 
niszter. Előnyös változás jele volt, hogy a ki- 
sebbségügy is miniszteri posztot kapott, ezt 
Vlădescu-Răcoasa professzorral, az antifasisz- 
ta Hazafiak Szövetsége volt elnökével töltötték 
be. „Legyen vége az erdélyi tragédiának. Tűn- 
jenek el az »önkéntes« gyilkosokból álló gár- 
dák” – követelte e napokban a bukaresti Ro- 
mânia Liberă. 

Amíg azonban a román királyság közigazga- 
tási területén egyre-másra kiütköztek a kény- 
szerű kormánykoalíció belső ellentétei, s az 
ODA (román betűszóval FND, vagyis Frontul 
Naţional Democrat) kormányzási programjáért 
ellenzéki harcba lendült, addig a szovjet kato- 
nai közigazgatás alatt Észak-Erdély román és 
magyar lakosai számára lehetőség nyűt az 
ODA-program alulról, helyi erők kezdemé- 
nyezéséből való megvalósítására. Ebben a hely- 
zetben a demokratikus erőknek itt kulcsszerep 
jutott hathatósan hozzájárulni a román reakció 
megfékezésére s a román közvélemény meg- 
tisztítására, hiszen éppen a Romániával való 
egyesülés elemi feltételévé vált a magyar lako- 
sokkal való megegyezés. 

Észak-Erdély elkezdte a maga újjáépítését. 
Hallatlan népi erők mozdultak meg a romok 
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eltakarítása, a tőkésektől elhagyott gyárak 
üzembe helyezése, a radikális földosztás, a 
munkás-paraszt szövetség, a kultúra újraélesz- 
tése, s legszemléltetőbb módon a román– 
magyar együttműködés minden munkaszaka- 
szán. Az eredmények kihatottak egész Románia 
területére, előmozdítva az ODA-programért 
küzdő tömegek harci készségét. Példamutatás- 
ra vállalkozott a kolozsvári MADOSZ is, nem 
lévén más választása, ha biztosítani akarta Er- 
dély akár északi, akár déli részén a magyar la- 
kosság létét és nemzetiségi intézményeit. Me- 
gint csak a Világosságból írom ki változtatás 
nélkül, hogyan, milyen okfejtéssel szólaltam 
fel azon a gyűlésen, ahol mi is kimondtuk sora- 
ink kiszélesítését népi szövetkezéssé. Íme: 
„Különösen itt, a Vörös Hadsereg közigazga- 
tása alá került Észak-Erdélyben nyílik végre 
szabad alkalom arra, hogy a magyar nép a ro- 
mán néppel egyetemben saját kezébe vegye vá- 
roson és falun a közigazgatást. A demokrácia 
tehát politikai programból élő valóságra válik. 
A gazdasági és társadalmi kibontakozásnak eb- 
ben a szakaszában a MADOSZ harcosai elér- 
kezettnek látják az időt arra, hogy a dolgozó- 
élcsapatból az itt lakó egyetemes magyarságot 
befogadó népi szövetség alakuljon. Míg a MA- 
DOSZ a demokratákat mozgósította harcra a 
magyar népért, ma már a magyar népnek kell 
és lehet itt megmozdulnia az igazi demokrá- 
ciáért.” Ahogyan az átmenetileg működött 
Kommunisták Észak-erdélyi Pártja már októ- 
berben felvette 1940-ben megszakadt kapcso- 
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latát a Kommunisták Romániai Pártjának köz- 
ponti bizottságával, átvéve annak irányvonalát 
„Kolozsvár vidéke” címen helyi szervként, 
úgy most a MADOSZ-ból alakult Magyar Né- 
pi Szövetség is azonosította magát az MNSZ 
Brassóban zászlót bontott központjával, egye- 
sítve az Észak-Erdélyben szabadabb kibonta- 
kozási lehetőségekhez jutott magyar lakosságot 
s a királyság közigazgatási területén az ODA 
ellenzéki frontjára felsorakozó magyar népi tö- 
megeket közös védelemre és közös munkára- 
harcra Románia őszinte és teljes demokratizá- 
lásáért. 

1944. december 1-én Kolozsvárt az észak- 
erdélyi demokratikus alakulatok, élükön a 
munkáspártokkal, negyvenhat tagú kerettel 
megalakították a Legfelsőbb Tanácsadó Testü- 
letet, amely alapokmányban szegezte le csatla- 
kozását az ODA országos alapszervezetéhez, 
szoros együttműködését ajánlva fel a romániai 
demokratikus erőknek a közélet megtisztításá- 
ért mind a román, mind a magyar fasiszta ele- 
mektől. A testületben hat képviselővel vett 
részt az MNSZ, míg a konzervatív kolozsvári 
Román Demokratikus Szövetség az alapok- 
mányhoz ugyan nem csatlakozott, de legalább 
szövetkezett az ODA kolozsvári erőivel Észak- 
Erdély megbékítése és újjáépítése érdekében. 
Ezen a napon indult meg újra a vasúti forgalom 
Kolozsvár és Nagyvárad között, mintegy jelké- 
pezve, hogy saját erőnkből úrrá lehetünk a há- 
ború pusztításai felett. 

A kialakult történelmi helyzet egyetlen lehe- 
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tőséget nyitott számunkra a nemzeti lét meg- 
tartása és népünk, nyelvünk, kultúránk fej- 
lesztésének biztosítása számára. Ez beállásunk 
volt a kétfrontos harcba mind a magyar, mind a 
román fasiszta reakció ellen. 

Senki sem tagadhatja le az egyszerű tényt, 
hogy a Horthy-rendszer utolsó kormánya, a 
Lakatos-kormány, két magyar hadsereget vé- 
reztetett el Erdélyben, amikor a feleki és az 
aradi betöréssel egy már a fasisztaellenes Szö- 
vetséges Hatalmak oldalára átállt Romániával 
bocsátkozott háborúba, ahelyett hogy a megin- 
duló moszkvai szovjet–magyar tárgyalásokat 
maga is átállással támasztotta volna alá. A 
Horthy-féle kiugrási kísérlet későn jött (négy 
nappal Kolozsvár felszabadulása után), csődöt 
is mondott, s a nyilasuralom alá került Ma- 
gyarország folytatta a háborút, szembesülve 
mind a szovjet, mind a román hadsereggel Hit- 
lerék oldalán. Ez csak látszólag nem feszélyezte 
többé Észak-Erdély életét. Tömegeink ugyan a 
demokrácia oldalán vonultak fel újraépítő 
munkájukkal és növekvő politikai önbizalmuk- 
kal, nyilas-szimpátia nálunk csírájában sem lé- 
tezett, de kezdeti nehézségeink közepette lép- 
ten-nyomon találkoztunk a passzív várakozás, 
az el nem oszlott előítéletek, egy visszavágyott 
hatalmi kiváltság lelki nyavalyáival... Azáltal 
pedig, hogy Magyarország – még ha terror 
alatt is – utolsónak folytatta a németek hábo- 
rúját, bizalmat vesztettünk mind a szovjet ha- 
tóságok, mind a román nép előtt. Férfiaink je- 
lentős részét (valójában az ellenállási mozgal- 
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munk biztatására honvédkötelékeiből önként 
megvált s „odaát” szökevényeknek számító ka- 
tonaköteleseket) a nemzetközi hadijog alapján 
hadifogságba hurcolták, s így családjaink min- 
dennapi életébe továbbra is behasított a tovább 
dúló háború. A román nacionalista elemek agi- 
tációjába is jórészt Szálasi okán került be a 
minden magyar ellen fordított „fasiszta” meg- 
bélyegzés. Tudomásul kellett vennünk, hogy a 
Vörös Hadsereg oldalán román haderő áldozta 
fel tízezrek életét Erdély teljes felszabadítá- 
sáért, s ez már önmagában is eldöntötte az utó- 
lag újra meg újra felhánytorgatott „határkér- 
dés”-t. 

Ebben a történelmi pergésben egyedül a 
román demokrata erőkkel való testvéri meg- 
egyezés, a közös sorsvállalás mutatkozott reál- 
politikának, s döntővé vált belátásunk igaza, 
amikor a ránk törő Maniu-gárdistákkal, a ro- 
mán történelmi pártok asszimiláló vagy – 
egyébként egy román püspökök aláírta levél 
tanúsága szerint – kitelepítő terveivel szemben 
a KRP s a köréje tömörülő demokratikus front 
erkölcsi kiállása védett meg. Most nem is szó- 
lok arról, hogy éppen nem jobboldali körök is 
hordozták lelkük mélyén egy csak-magyar Ko- 
lozsvár, egy hungarocentrikus Erdély és Duna- 
völgye irreális ábrándját, egyszerűen számítás- 
ba nem véve, hogy az erdélyi magyarság legna- 
gyobb része kisebb-nagyobb szigetekben és 
szórványokban él, városi esetleges többsége 
pedig a növekvő urbanizáció törvényei szerint 
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hovatovább a román többségű környezet színeit 
is magára öltheti. 

Mi 1944 őszén Kolozsvárt és Brassóban, 
Marosvásárhelyen és Temesvárt, mindenütt a 
Vörös Hadsereg és a vele szövetkezett Román 
Hadsereg győzelmes frontja mögött, magyarsá- 
gunk létét mentettük meg az adott lehetősége- 
ket legteljesebben kihasználva egy ránk törő 
nacionalizmussal szemben, a velünk egyenlősé- 
get vállaló demokratikus erők oldalán. Bethlen 
Gábor reálpolitikájának útját jártuk, Bem Jó- 
zsef erdélyi hadjáratának megbékéltető jelsza- 
vát tettük magunkévá, s a sorainkba lépő Kós 
Károly kiáltó szavára adtunk visszhangot, úgy 
is, mint demokrata magyarok, úgy is, mint 
munkásmozgalmi internacionalisták. Egy reál- 
politikát saját megjelenésének időviszonylatai- 
ban kell felmérni, megkeresve benne az örök- 
letes és örökkévaló emberség magvát s a hala- 
dás és megmaradás életerejét a következő idők 
igazolásában. Az elmúlt négy évtized során en- 
nek a kezdetnek a gyümölcseiből éltünk, s ha 
ennyi idő után ma, a szocialista állam magasabb 
fokán s a testvéri szocialista államok szomszéd- 
ság adta lehetőségei közt bizonyára érdemes 
mérlegelni a másult helyzetek megkövetelte 
igényeknek megfelelő új feladatokat, javításo- 
kat, újraindításokat, úgy ez a ma esedékes re- 
álpolitika sem fogja nélkülözhetni mindazt, 
amit bármely félreértés, hiba, elhajlás, a nacio- 
nalizmusok újfajta jelentkezései és súrlódásai 
közepette is múltunk tanulságaiból meríthet. 
No de ez már a mai nemzedék tárgyköre, én 
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emlékiratot írok, s 1944-beli állásfoglalásunk 
erkölcsi örökségét, az ön-összeszedésünkből 
fakadó népi kibontakozás és alkalmazkodóké- 
pesség történelmileg adott képletét nyújtom át 
utódainknak. 

Már akkor sem feledkeztünk meg a távlatok- 
ról, a jövő szükségleteiről. Tudtuk, hogy mi- 
közben saját életformánkat alapozzuk meg és 
dolgozzuk ki, a románság, a magyarság s a ha- 
sonló sorsból felszabaduló többi dunavölgyi és 
kelet-európai népek felé közeledünk, köztük 
teremtünk magatartásunkkal hidat. „Kelet né- 
pe, tekints Keletre!” – hirdette a Világosság 
vezérhelyén Szabédi László, szónoki kérdéssel 
világítva meg jelszava értelmét: „A tarka népi- 
ségű kelet-európai térség hol találhat a nemze- 
tiségi kérdés helyes, méltányos, igazságos meg- 
oldására jobb tanítómestert, mint a Szocialista 
Szovjetköztársaságok Uniójának demokratikus 
alkotmányát?” A jövőkép alakításából nem ma- 
radhatott ki az én csehszlovákiai diákmúltam 
sarlósélménye sem. Történelmi elégtétel a Du- 
navölgyében című írásom e sorokkal végződik: 
„Régi álom teljesül. Ami 1919-ben végleg 
összeomlottnak látszott: egyre közelebb kerül 
most a valósághoz az egymásra utalt dunai né- 
pek demokratikus történelmi egybeforradása.” 
Az Észak-Erdélyben vállalt román–magyar új- 
jáépítés messzebbmenő értelmét, a benne rej- 
lő hivatást a Világosság 1944. december 14-én 
megjelent cikkemben A közjó alkotói lettünk 
cím alatt így fejtettem ki, korántsem a magam, 
hanem akkori mindnyájunk nevében szólva (s 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 27 

ebből sincs mit visszavonnom): „Észak-Erdély 
népe ma valóban példát adhat, iskolát a de- 
mokráciára mind Kelet és Dél felé, ahol már a 
békés újjáépítkezés lendületével küszködik a 
jövőért egy szabad Románia, mind Nyugat felé 
is, ahol a fasiszta hazaárulás borzalmas követ- 
kezményeiből csak most tápászkodik fel a ma- 
gyar nemzet.” 

Másutt még gyűlölködés és háború, Kolozs- 
várt tanítók és tanárok közös gyűlésen mond- 
ták ki: „Minden szülő a gyermekét saját anya- 
nyelvén taníttathatja, és ezért gondoskodni kell 
arról, hogy mindenütt a lakosság anyanyelvét 
és anyanyelvi megvallását szigorúan szem előtt 
tartva állapíttassék meg az iskolák és tagozatok 
előadási nyelve és nyerjen alkalmazást a szük- 
séges tanszemélyzet.” Dél-Erdély nemzetisé- 
geivel szemben továbbra is fennáll még a bur- 
zsoá-bojár rendszerben fogant kötelező egy- 
nyelvűség, de Kolozsvárt iparhatósági rendelet 
biztosítja, hogy mindenki anyanyelvén szöve- 
gezheti meg cégtábláját, célszerűnek ajánlva a 
kétnyelvű szöveghasználatot. Magyarországon 
menekül a lakosság a front elől, Kolozsvárt 
azonban főispáni rendelet szól a szabad hazaté- 
résről: a politika viszontagságai elől elmene- 
külteket felhívják, hogy jöjjenek haza „a föld- 
művestől a legmagasabb rangú tisztviselőig”, s 
nincs más feltétel, mint a tiszta múlt, a nép 
tisztelete. Másutt az ágyúdörgés elhallgattatja 
a múzsákat, Kolozsvárt Gorkij Éjjeli menedék- 
hely-ében remekel Jancsó Adrienne és Fekete 
Mihály, Móricz-színdarab, Darvas-dráma van 
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előkészülőben, s az egykori Munkás Athe- 
naeum folytatásaként hét alosztállyal megala- 
kul a székely munkásvértanúról elnevezett Jó- 
zsa Béla Athenaeum, hogy kórusokkal, korsze- 
rű tömegművelődéssel, népi színjátszással, 
könyvkiadással szolgálja a megnőtt kulturális 
igényeket. 

Mindez nem regionális begubózkodás. In- 
kább példamutató tárulkozás minden világtáj 
felé. Hiszen szívszorongva lessük a Budapest 
ostroma felől keringő híreket, megdöbbenve 
kérdezzük, hogy a román, jugoszláv és cseh- 
szlovák szövetséges katonai erőkkel előnyo- 
muló Vörös Hadsereg mellől meddig hiányzik 
még a szabadságharcos magyar haderő? Megint 
nem csupán a magam érzéseit vallottam ki a 
Világosság hasábjain, hanem a magához tért, a 
román lakosokkal együtt új életre, új munkára 
ébredő egymilliónyi észak-erdélyi magyar fel- 
fogását tolmácsoltam íródeákként: „Hittel 
hisszük, hírrel hirdetjük, hogy a német uralom 
megdőltével leomlik majd a magyar úrhatnám- 
ság is, és a jövő Budapestje, a munkás-Buda- 
pest nemcsak a mi nemzeti intézményeink köz- 
pontja, hanem a velünk közös érdekű román és 
szláv szomszédaink számára is a felszabadult 
Kelet nyugati védbástyája lesz.” 

Közben kalandos utazással Segesváron, Tor- 
dán át Kolozsvárra érkezett feleségem a ne- 
gyedfél éves Ferkővel. Még utólag is megijed- 
tem, hogy a kisfiú Vargyasról egy régi levente- 
sapkával a fején tette meg az utat Dél-Erdé- 
lyen át. Új világ van, nem gondoltak veszély- 
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re... A ház a Jósika utcában családi otthonná 
melegedett, Rebi azonnal talált elfoglaltságot a 
Népi Szövetségben, s amikor szilveszter esté- 
jén a Teleki-palotában sok százan összegyűl- 
tünk, hogy együtt köszöntsük a szabad új esz- 
tendőt, piros rokolyát, csipkés fehér inget, fe- 
kete-piros rajzolatú mellénykét öltött magára, 
az otthoni székely viseletet, hogy az ugyancsak 
díszbe öltözött hóstátiakkal és kalotaszegiekkel 
együtt ő is megadja a tiszteletet a ránk várako- 
zó új világnak. Még éjjeli kijárási tilalom volt, a 
szovjet parancsnokságtól csak úgy kaptunk 
engedélyt, hogy este hatkor bezárjuk a nagyka- 
put és reggelig együtt maradunk odabenn. Az 
asszonyok kosarakban hoztak enni-innivalót, 
jószagú kalácsokat, titokban őrzött borokat (hi- 
szen a front átvonulásakor minden italt ki kel- 
lett önteni), s ahogy végigjártam a zsongó ter- 
meket, meghatódva vettem észre, hogy nem- 
csak az Ekésfront parasztvezetői jöttek el, ha- 
nem több, a haláltáborokból megmenekült zsi- 
dó néptársunk is közénk telepedett. A táncte- 
remben felvonult a proletár kórus, a munka- 
szolgálatosok kálváriájából megmenekült 
Szendrő Ferenc itt folytatta félbeszakadt ren- 
dezői működését, és meglepő csodát csiholt ki 
a munkásifjak és leányok együtteséből. 

Éjfél felé Sztálin arcképét aggatta a birtokba 
vett grófi díszterem falára egy kalotaszegi és 
egy székely ruhás fehérnép (utóbbi volt Rebi), 
s alig simultak el az Internacionálé akkordjai, 
amikor puskalövések dördültek az ablak alatt. 
Dörömbölés a kapun. Harciasan lerohantak a 
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hóstáti és székely legények, de meglepeté- 
sünkre egy fiatal ukrán bakával tértek vissza. 
Ő lőtt, ő dörömbölt, a szovjet parancsnok szil- 
veszteri üdvözletét hozta, s amikor a társaság 
nevében fogadtam, a nagyobb nyomaték ked- 
véért még egy sorozatot eresztett meg a terem 
mennyezetére, majd rám mutatva felszólított, 
hogy tolmácsoljam azonnal az üdvözlet teljes 
szövegét. Szerencsémre az ukrán nyelv jobban 
hasonlít a szlovákhoz, mint az orosz, így nagy- 
jából könnyen megértettem a csattanóan piros 
arcú, szőke ifjú szavait: 

– A parancsnok elvtárs tudomásotokra hoz- 
za, hogy Debrecenben megalakult a demokra- 
tikus magyar kormány. Üdvözöljétek! 

Újabb sorozat a mennyezetre, s ahogy a dö- 
rej elült, ahányan ott voltunk, román és zsidó 
vendégeinkkel együtt elénekeltük Kölcsey 
Himnuszát. A szovjet kiskatona előbb elcsodál- 
kozott, de ahogy körülnézett, észbe kapott, és 
vigyázzba vágta magát. Kő hullott le mindnyá- 
junk szívéről. A szomszédos, féltett és szere- 
tett Magyarország is a szabadság útjára lépett. 
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Százhuszonhat nap a Vörös Hadsereg katonai 
közigazgatása alatt Észak-Erdélyben! Az idő- 
szak különösen gazdag és jelentős történetét 
felvázolta már Csatári Dániel 1968-ban Buda- 
pesten megjelent Forgószélben című munkájá- 
ban, de a felhasznált dokumentumok igazolása 
személyi élmények tanúságtételével eddig még 
hiányzott. Az 1944. november 8-án Kolozsvárt 
plakátokon bejelentett katonai kormányzat jo- 
gilag az 1945. március 9-i Sztálin-távirattal 
szűnt meg, gyakorlatilag a Groza-kormány 
március 13-i kolozsvári bevonulásával, amikor 
is Észak-Erdély Románia állami közigazgatásá- 
ba kapcsolódott be, mégpedig úgy, hogy a köz- 
ben itt kialakult demokratikus közigazgatás a 
helyén maradt. Hogyan és miképpen jött létre 
ez a sajátos eredmény, a demokrácia e kétség- 
telen megnyilatkozása, azt kell most emlékira- 
tomban megközelítenem. 

Az 1944. szeptember 12-én megkötött szov- 
jet-román fegyverszüneti egyezmény még nyit- 
va hagyta a határkérdést, amennyiben Er- 
délyt „egészében vagy legnagyobbrészt” Ro- 
mániának ígérte. Ez a „vagy” nyilvánvalóan 
a már tárgyalásokra kész Horthy-Magyaror- 
szág számára jelentett biztatást a kiugrásra, s 
erre hivatkozva igyekezett Teleki Béla gróf is, 
az Erdélyi Párt elnöke, a határok kérdésével 
kapcsolatban nyilatkozatra bírni az illegális 
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baloldal képviselőit a közös anti-hitlerista el- 
lenállási mozgalom keretében. A baloldal azon- 
ban diplomáciai spekulációk helyett a Dél-Er- 
délybe tört magyar hadsereg átállását követelte 
az egyesülten küzdő szovjet és román haderő 
oldalára, amiből, mint ismeretes, Dálnoki Ve- 
ress Lajos vezérezredesnek, az Erdélyi Hadse- 
reg parancsnokának ingadozó magatartása foly- 
tán Teleki ismételt közbenjárása ellenére sem 
lett semmi. Az október 15-i kiugrás budapesti 
kudarca után rövidesen egész Erdély felszaba- 
dult, a magyar hadsereg pedig Szálasi kor- 
mányzata alatt tovább küzdött a németek olda- 
lán, s ezzel a szovjet-román fegyverszüneti 
egyezmény vagylagossága Erdély kérdésében 
tárgytalanná vált. Azt a feltételezést, hogy az 
Észak-Erdélyben bevezetett szovjet katonai 
közigazgatás Erdély egyes részei ide- vagy 
odatartozásának esetlegességével lett volna 
összefüggésbe hozható, teljesen ki kell zár- 
nunk. A Sănătescu-féle kormány Észak-Er- 
délybe benyomult közigazgatási szerveinek el- 
távolítása és a Vörös Hadsereg katonai uralom- 
átvétele kizárólag arra volt visszavezethető, 
hogy a királyi kormányzat demokratikus koalí- 
ciójában meghúzódó nemzeti parasztpárti és li- 
berális reakció s a támogatását élvező Maniu- 
gárda véres terrorcselekményekbe kezdett a 
magyar lakosság ellen, s így a faji üldözés min- 
den formáját kizáró fegyverszüneti egyezményt 
megsértette. 

Sztálin politikai erkölcséről, végzetes ellent- 
mondásairól később joggal megoszolhattak a 
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vélemények, akkor azonban, a II. világháború 
egyetemes antifasiszta érdekei és szükségletei 
közepette a marsall hadierényeit köszöntötte a 
haladó emberiség, s nagyon konkrétan, a bő- 
rünkre menően kellett élő valóságában felfog- 
nunk és üdvözölnünk a sajtónkban is megjelent 
november 7-i Sztálin-beszédet, melynek leg- 
jellegzetesebb mondata így hangzott: „Orszá- 
gunknak az az ereje, hogy nem a fajelméleten 
alapuló vad nacionalista gyűlöletre, hanem a 
lelkes, odaadó együttműködésre, valamennyi 
nemzetiség dolgozóinak testvéri szövetségére 
támaszkodik.” Ezzel a beszéddel egyidejűleg 
jelent meg Kolozsvár házfalain a Vörös Hadse- 
reg katonai közigazgatásának bejelentése, s 
nem volt, aki ezt az egybeesést át ne érezte 
volna. A magyar közvéleményt legjobban egy 
újságcímben is tükröződő felfogás, elismerés, 
jelszó árulja el: „Éljen az Észak-Erdélyt két- 
szer is felszabadító Vörös Hadsereg!” 

A Világosság szerkesztőségében mindent 
tudtunk a nagyvilágról. A katonai közigazgatás 
bevonta ugyan a rádiókészülékeket, nekünk 
azonban engedélyeztek egyet, s ez éppen a 
költő Bartalis János remek készüléke volt, ő 
maga hozta el szerkesztőségünkbe, hogy ná- 
lunk vészelje át a nagyidőt. S ezzel a szekrény- 
nyel – mert akkora volt – minden hírt felvehet- 
tünk. László Béla, a kitűnő gyorsíró, azelőtt a 
Magyar Távirati Iroda tudósítója, szakadatla- 
nul vette fel és jegyezte Moszkva, London, 
Párizs hadijelentéseit, s mellette dolgozott Ho- 
monnay Hugó volt honvéd vezérkari százados, 
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aki átállt az ellenállókhoz, s lapunk pontos ka- 
tonai szerkesztője lett. Az ő utasításai szerint 
készültek a Világosság majdnem minden szá- 
mában megjelenő haditérképek, jelezve a min- 
denkori fronthelyzeteket. Ebben az időszakban 
szabadult fel Varsó és Budapest, a szovjet had- 
seregek átléptek az Oderán és Berlin bekeríté- 
sére készültek, az amerikai-angol haderő át- 
törte a bevehetetlennek hitt Siegfried-vonalat, 
s dúltak a véres harcok a Balkánon, Észak- 
Olaszországban, a Csendes-óceán szigetein... 
Mi itt Észak-Erdélyben egy katonai övezet vé- 
delme alatt azokat az idegizgalmakat is elkerül- 
tük, amelyek a második Sănătescu-kormányt 
felváltó, még reakciósabb Rădescu-kormány 
munkásellenes intézkedései és sortüzei folytán 
a román királyi közigazgatás lakosságát újabb 
és újabb tüntetésekre késztették. Tudtuk, 
hogy mivel tartozunk a frontnak (a Világosság 
fejlécén ott volt a jelszó: „Mindent a győzele- 
mért!”), mindennapjaink azonban már a béke 
és újjáépítés jellegét viselték. Feledhetetlen a 
kolozsvári Szakszervezeti Tanács fahordó-ak- 
ciója: húszezer munkás, férfi és nő, öreg és fia- 
tal vállán hozta be a környező erdőkben kiter- 
melt fahasábokat, hogy az iskolákban, kórhá- 
zakban, műhelyekben és magánotthonokban 
végre meleg legyen. A napi szenzációt lapunk- 
ban ilyen híradások jelentették: a fűtőházi la- 
katosok hősi erőfeszítéssel hét félredobott vas- 
úti kocsit tettek újra forgalomképessé, helyre- 
állt a harcok során felrobbantott gázgyár, vagy 
hogy a Vasúti Műhely öntői helyrehozták a 
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hidraulikus prést, és „először készült 70 má- 
zsás öntvény a kolozsvári műhelyben”, a Der- 
mata pedig 25 ezer bakanccsal látta el a kolozs- 
vári munkásfrontot... A Városi Színház 
ugyancsak befűtött előadótermében – istenem, 
ilyenkor miért ne? – a Csókos asszony meg a 
Cigányszerelem című operett futott, az Acél- 
árugyár klubjában viszont Madách és Tömör- 
kény egyfelvonásosaival aratott sikert a Szabad 
Színpad, a munkáskórus pedig Kodály-feldol- 
gozta népdalokat énekelt. 

Pezsgés-mozgás volt mindenütt és minden- 
ben, üzletek nyitottak, orvosok kezdték meg 
rendeléseiket, új szakszervezetek és új szövet- 
kezetek alakultak, mindez azonban még csak az 
egyének és kisközösségek életképességének a 
jele, s a legjobb akarat mellett sem nőhetett 
volna ki a puszta ösztönösségből, a kismegol- 
dásokból átfogó rendezés, maradandó szint és 
továbbemelkedés, ha a történelemben hirtelen 
magára maradt 11 észak-erdélyi megye fel nem 
tudja építeni a maga teljes társadalmi szerkeze- 
tét, vagyis önkormányzó közigazgatását, s a ci- 
vil-hatalom gyakorlására alkalmas hatóságokat 
nem hoz létre. Az alkalom mindenesetre párat- 
lan volt: a Vörös Hadsereg katonai uralma 
csupán ellenőrző jelleget öltött, külső és belső 
ártalmakkal szemben védelmünket biztosította, 
de a százhuszonhat nap helyi közigazgatását 
minden fokon nekünk lehetett megteremte- 
nünk. 

Kolozsvárt annyiban volt sajátos a helyzet, 
hogy ide a Sănătescu-féle kormányzat egyálta- 
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lán nem lépett be kezdetben sem, itt a munkás- 
egységfront vezette szakszervezeti mozgalom 
s élén a Szakszervezeti Tanács a felszabadulás 
első pillanatától kezdve átfogó hatalmat gyako- 
rolt, s javaslatára a szovjet katonai hatóság 
részéről elfogadott főispán és polgármester a 
megbízói részéről megkövetelt demokratikus 
keretben jogforrássá, kompetens hatalmi té- 
nyezővé vált, felállítva a maga néprendőrségét 
is. Bár Kolozs megyében is akadt még reakciós 
ellenállás a háttérből izgató manisták falusi hí- 
vei részéről, a Dermata-őrségnek nemegyszer 
kellett rendet teremtenie, a Székelyföldön 
azonban egyenesen összeütközés támadt a népi 
erők és a visszatérő régifajta román közigaz- 
gatás között: volt úgy, hogy a MADOSZ tagja- 
it letartóztatták, s politikai különbség nélkül a 
földvári haláltáborba hurcoltak kiszemelt ma- 
gyarokat, akiknek származásukon kívül más 
„bűnük” nem volt. Ennek az állapotnak csak a 
szovjet katonai közigazgatás bevezetése vetett 
véget, megnyitva a helyi önkormányzatoknak s 
azok átfogó észak-erdélyi összességeinek lehe- 
tőségét. 

Az Észak-Erdélyi Demokrata Bizottság fel- 
állítása Kolozsvárt már tíz nappal a felszaba- 
dulás után úttörő kísérlet volt a helyi haladó 
erők egyeztetésére és az érintkezés felvételére 
a bukaresti koalíciós kormány Demokrata 
Blokkjával, de a román történelmi pártok 
Észak-Erdélyben is külön szervezkedni kezdő 
erői szembefordultak minden egységtörekvés- 
sel, mire az első Sănătescu-kormány lemon- 
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dása után külön felvonuló ODA párhuzamos 
észak-erdélyi mozgalmai is saját közigazgatási 
keret megteremtésére törekedtek. A szovjet 
katonai kormányzat alatt létrehozott Legfel- 
sőbb – később Központi – Tanácsadó Testület 
már alkalmasabb volt Észak-Erdély ügyeinek 
központi intézésére, s a régi Nemzeti Bank 
(ma Építészeti Kutató és Tervező Intézet) 
épületében valóban kibontakozott a 11 megye 
polgári önkormányzata. 1944 decemberében 
közgyűlés szavazta meg egy általános észak- 
erdélyi tanácskozás összehívását, s hosszas elő- 
készületek után erre a parlamentáris találkozó- 
ra a Vármegyeháza nagytermében 1945. febru- 
ár 12-én sor is került. A Világosság a megnyi- 
tás alkalmából közzétette az összehívó testület 
előzetesen lezajlott közgyűlésének jegyzőköny- 
vét, melynek tartalmából kiemelkedő ifjabb 
Teofil Vescan nyilatkozata: „Semmi közünk 
nincs és nem is lesz a múlt Romániájához. Az 
ODA nem jelent kisebbségi sorsot senki részé- 
re.” A Szociáldemokrata Párt nevében felszó- 
laló Pásztai Géza kijelentette: „Elítélünk 
minden olyan hangot, mely el akarja hitetni, 
hogy ide visszajöhetne a régi magyar közigaz- 
gatás. De a mostani román közigazgatás sem 
jöhet ide. Ide csak olyan közigazgatás jöhet, 
mely száz százalékban demokratikus. Addig, 
míg Bukarestben ODA-kormány nincs, mi 
román közigazgatást nem tűrünk!” 

Észak-Erdély parlamentjének anyagát még 
nem dolgozta fel a történetírás, holott itt mind 
az országrész hovatartozása s az ezzel össze- 
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függő nemzeti kérdés, mind a földosztás kér- 
désében maradandó jelentőségű hozzászólások 
és javaslatok hangoztak el. Csak a Világosság 
tudósítása áll rendelkezésemre, hasábjairól má- 
solok ki néhány jellegzetes felszólalást. Itt van 
Deák Ödönnek, az MNSZ nagybányai küldött- 
jének kijelentése: „Erdély a múltban mindig 
egységes volt, és nem tűrhető az, hogy kettévá- 
lasztva maradjon. A régi Románia nem felelt 
meg a demokratikus elveknek, mert az mind- 
járt a kezdet kezdetén azzal kezdte, hogy ki- 
csúfolta és félretette a Gyulafehérvári Határo- 
zatokat. 1944. augusztus 23-a kétségkívül igen 
jelentős fordulat volt Románia életében, de ott 
tiszta demokráciáról még mindig nem, inkább 
csak szupremáciára való törekvésről beszélhe- 
tünk. Itt Észak-Erdélyben az ODA erélyesen 
tisztogat, de kívánatos volna, hogy Romániá- 
ban is éppoly erélyesen tisztogassanak. Ez 
minden bizonnyal meg is lesz akkor, ha az 
ODA ott is átveszi a hatalmat.” Soós József 
marosvásárhelyi alpolgármester, akit a 
Horthy-rendszer börtönéből a mi antifasiszta 
ellenálló mozgalmunk szabadított ki, azokról 
az erélyes intézkedésekről számolt be, ame- 
lyekkel városában már sikerült az árdrágítást 
letörni és a tisztviselők fizetését rendezni, de 
nem hallgatta el, hogy a megyéből elhurcolt 
magyar parasztok közül a Maniu-gárda létesí- 
tette földvári táborban egyetlen egy nap alatt 
harmincketten haltak meg... (A gyűlés itt za- 
jos tüntetéssel követelte a munkatáborok fel- 
oszlatását.) A KRP észak-erdélyi tartományi 
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titkára, Goldberger Miklós külön kiemelte az 
értekezlet egész Romániára nézve jelentős vol- 
tát. Figyelmeztetett arra, hogy a román reak- 
ciós elemek szabotázsa folytán a 11 megye ta- 
lálkozóján több a magyar küldött, mint a ro- 
mán, s ezzel a ténnyel kapcsolatban leszegezte: 
„Éppen ezért most a demokráciáért vívott 
küzdelemben a magyar küldötteké a harc 
oroszlánrésze.” Konklúziója: „Az egyes bi- 
zottságok hozzanak olyan határozatokat, ame- 
lyek az egész ország részére mintául szolgál- 
hatnak! A Vörös Hadsereg Észak-Erdély né- 
peit kétszer szabadította fel, de a demokrá- 
ciáért vívott harcot most már nekünk kell to- 
vább vinnünk!” 

Saját felszólalásomat sem hallgathatom el, ha 
világos képet kívánok ma nyújtani az akkori el- 
lentmondásokról és a kivezető közös út keresé- 
séről. „Bennünket felelőtlen oldalakról – idé- 
zem a Világosság 1945. február 13-i számából – 
kettős váddal illetnek. Némelyek azzal vádol- 
nak, hogy eladunk bizonyos jogokat, mások 
pedig azzal, hogy nem csatlakozunk azonnal 
Romániához. Ezeknek válaszolva kijelentjük, 
hogy ami a magyarság jogait illeti, mi senkivel 
sem alkuszunk, és a magyarság jogaiból nem 
adunk fel egy jottányit sem. Az Országos De- 
mokrata Arcvonalhoz pedig mindjárt a kezdet- 
ben csatlakoztunk, mert az erdélyi magyarsá- 
got a válságos időben az ODA védte meg. 
Együtt harcolunk az Országos Demokrata Arc- 
vonallal, támogatjuk célkitűzéseiben, de van- 
nak követelményeink is: olyan világ legyen 
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Romániában, olyan tiszta és őszinte demokrá- 
cia, amilyent az észak-erdélyi népek már meg- 
valósítottak!” 

Az észak-erdélyi tanácskozáson szóba került 
a kolozsvári egyetem is, méghozzá úgy, hogy a 
nemzeti kérdés megoldásának erkölcsi próbája 
lett. A szakszervezetek védelme alatt helyén 
maradt Ferenc József Tudományegyetem, most 
már Erdélyi Magyar Egyetem fennakadás nél- 
kül folytatta munkáját, de mert a szovjet kato- 
nai közigazgatás bevezetése következtében a 
bécsi döntéskor Nagyszebenbe menekült ro- 
mán egyetem nem térhetett még vissza, az 
észak-erdélyi román diákok viszont nem lép- 
hették át a katonai határvonalat, előállott a ko- 
lozsvári egyetem kétnyelvűségének igénye. 
Nem titkolom, Erdély egyeteme cím alatt ma- 
gam is kerestem a megoldást, az adott 
helyzetből következtetve ki a méltó erdélyisé- 
get. Telt még ifjúkorom régi Sarlós-álmaiból, 
ezekből kerekedett ki a pátosz: „Adassék vég- 
re Erdély egyetemén Erdély fiainak alkalom a 
tudományos összefogásra! Vonjuk be az egye- 
temre mindazokat, akik itt helyben a demokra- 
tikus fejlődés szellemi képviselői, s teremtsük 
meg végre az együttműködést a román és ma- 
gyar tudomány művelői között! Így, csakis így 
őrizhetjük meg egyetemünket minden olyan 
sovinizmussal szemben, amely akár az egyik, 
akár a másik erdélyi nép tudományos önesz- 
mélkedését akarja megakadályozni. Így, csakis 
így teljesíthetjük az erdélyi magyarság helyze- 
tében rejlő hivatást: a híd-szerepet a két 
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legnagyobb dunavölgyi nemzet között. Így, 
csakis így gyújthatjuk meg az igazi tudomá- 
nyosság fáklyáját, világot terjesztvén mind- 
azoknak, akik eddig a faji önzés és nemzeti ki- 
zárólagosság sötét zugaiból nem láthatták a ki- 
vezető utat az általános emberi boldogulás fe- 
lé.” (Megint csak a rajongó szólt volna belő- 
lem? Hát, forgassuk akárhogy, ma egy ellen- 
kező esetben sem tudnék mást mondani!) A 
cikk nem a levegőben lógott, hanem válasz volt 
arra a támadásra, mellyel a Nemzeti Paraszt- 
párt uszályában működő Román Demokratikus 
Szövetség fasiszta maradványnak bélyegezte 
meg a Központi Tanácsadó Testületben a ma- 
gyar egyetemet, feloszlatását sürgetve. Az ügy 
folytatásaképpen Vasile Pogăceanu, az idősb 
Vescan helyébe lépett új főispán, 1945. január 
19-én „a katonai hatóságok részéről ráruházott 
jogaival élve” a Központi Tanácsadó Testület 
javaslatára elrendelte a kolozsvári magyar 
egyetem jogfolytonosságának megtartásával 
egy kolozsvári román egyetem működésének a 
megkezdését, kijelölve mindkét egyetem veze- 
tő tanácsát. Ismeretlen „műszaki okokból” a 
rendelet végrehajtását ugyan elhalasztották, de 
elvben az ODA észak-erdélyi értekezlete – 
Tudor Bugnariu és Jancsó Elemér professzo- 
rok jelentéseit megvitatva – két egyetem egy- 
más melletti létezését fogadta el, átmeneti 
megoldásnak tekintve egy kétnyelvű egyetemet 
mindaddig, amíg két önálló egyetem felállítá- 
sára „elegendő demokratikus magatartású ta- 
nár” áll majd rendelkezésre. A tárgyalások és 
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halogatások hátterében nyilvánvalóan a nagy- 
szebeni román egyetem hazatérési szándéka 
állt, s az ezzel kapcsolatos kizárólagossági el- 
képzelésekkel szemben kétségtelenül döntő je- 
lentőségűnek bizonyult az egyetem átmeneti 
kétnyelvűségén túl az önálló magyar egyetem 
fenntartásának szavatolása a kolozsvári román 
egyetem tervezett felállítása esetére. 

Bár Trianontól a bécsi diktátumig, majd to- 
vább a felszabadulásig, sőt azon is túl a Groza- 
kormány bevonulásáig Észak-Erdélyben a 
nemzeti kérdés került előtérbe, a szovjet kato- 
nai kormányzat alatt nemcsak ennek megoldá- 
sához kerültünk közelebb, hanem a munkásság 
új történelmi szerepének betöltéséhez s a pa- 
rasztság égető igényének, a földosztásnak tör- 
vényerőre emeléséhez is. 

Nyitottabb volt a munkásság felemelkedésé- 
nek útja. E szabad időszak kolozsvári munkás- 
vezérei irányító munkájuk alátámasztására a 
Világosság hasábjait is felhasználták. Egymást 
követte Simó Gyula éberséget sürgető cikke a 
demokrácia „gyors és végleges győzelmét” 
késleltető elemek különböző formákban meg- 
nyilvánuló szabotázsával szemben (Munkáso- 
kat a termelés ellenőrzésére!), Jordáky Lajos 
felhívása az ipari termelés és közellátás szolgá- 
latába állított Munkások Általános Gazdasági 
és Ipari Szövetkezete – betűszóval MÁGISZ – 
részjegyeinek jegyzésére (Mindennapi kenye- 
rünkért) és Veress Pál fogalomtisztázása a gyá- 
ri vezető szervnek tekinthető üzemi bizottság 
minden termelési és személyi kérdésben illeté- 
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kes munkaköréről (Az Üzemi Bizottságok iga- 
zi feladata). A tőkés gyártulajdonosoktól elha- 
gyott kolozsvári gyárak így váltak a szervezett 
munkásság fellegváraivá, s nemcsak a termelés 
javult napról napra, de az ellátásban is komoly 
ellenerők léptek fel a feketézés, a lánckereske- 
delem, az üzérkedés minden praktikájával 
szemben. A Szakszervezeti Tanács kiadásában 
megjelent 48 oldalon, külön borítékkal 1945. 
január havában a Szakszervezet című folyóirat, 
közölve az Egyesült Szakszervezetek készülő 
bukaresti kongresszusának hírét. „Bár sok 
szakszervezeti delegátusunk – írja a folyóirat – 
útjának egy részét gyalog fogja megtenni, Bu- 
karestben mégis részt fog venni minden szer- 
vezet az Egyesült Szakszervezetek kongresz- 
szusán, és azon olyan határozatokat fog hozni, 
amelyek Románia népei számára demokráciát 
és egy szabadabb és jobb jövőt fognak biztosí- 
tani.” Így is lett. A kongresszuson kommunista 
és szociáldemokrata pártvezetők ismertették az 
ország munkásosztályára váró történelmi fel- 
adatokat, s az egybegyűltek lelkesen ünnepel- 
ték az Észak-Erdélyből érkezett népes küldött- 
séget. Gheorghe Timofi a volt MÁV-munká- 
sok és a CFR-munkások azonos elbírálását 
szervezte meg, Jordáky Lajos mint a kolozsvári 
Szakszervezeti Tanács főtitkára és Lakatos Ist- 
ván, a nyomdaipari munkások képviselője az 
észak-erdélyi viszonyokról adott reális képet. 
A Világosság kiküldött munkatársa találóan 
zárja telefonjelentését: „A kongresszus szelle- 
mére jellemző az, hogy nem kér, nem követel, 
hanem a kérdések megvalósításáról tárgyal.”  
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Sokkal nehezebb volt a radikális földreform 
százados adósságát törleszteni. A falvak életét 
még elkeserítette a nemzeti uszítások keltette 
bizonytalanság, a parasztság bizalmát meg- 
nyerni egy új világ iránt, tettre bírni, hogy 
románok és magyarok közösen foglalják el és 
dolgozzák meg a többnyire elhagyott birtoko- 
kat, termelő szorgalmukkal felzárkózva a mun- 
kásság mellé, ehhez tapintat, türelem, meg- 
győzés, példaadás kellett, s ráadásul a háború, 
a frontok átvonulása, a gárdisták támadásai, az 
emberi, gépi és állati munkaerőhiány követ- 
keztében szinte megoldhatatlan feladatokat tá- 
masztott a parasztkézen levő földek gondozása 
is. 

Mindezek tekintetbevételével az MNSZ már 
az ősszel igyekezett a demokratikus erők közé 
vonni a kereken százéves EMGE – az Erdélyi 
Magyar Gazdasági Egyesület – gazdaköreit, 
segítséget nyújtva magának a Kolozsvárt szé- 
kelő központnak is az újjászerveződésre. Erre 
sor is került, s az új vezetők figyelemre méltó 
nyilatkozatban szegezték le, hogy elítélik az el- 
távozott vezetők elfogult nacionalizmusát. „Bi- 
zalommal a helyünkön maradtunk – közöl- 
ték a nyilatkozók –, és ezzel tettleg bebizonyí- 
tottuk, hogy készek vagyunk együttműködni 
Erdély különböző népeivel, elsősorban a ro- 
mánsággal, hogy testvéri egyetértésben szol- 
gáljuk a népi alapon nyugvó demokráciát.” A 
nehéz gazdasági viszonyok közt szinte felmér- 
hetetlenül jelentős volt az EMGE hovatovább 
egész Észak-Erdélyre kiterjedő mezőgazdasági 
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aktivitása. A gazdakörökben tömörült kisgaz- 
dák az új idők szavára figyelve készek voltak 
szövetkezni a szegényparaszti rétegekkel, a 
központ emberei hallatlan önfeláldozással jár- 
lak a falvakat, a megyéket szakmai utasításaik- 
kal, s ahol és ahogy lehetett, ott biztosítani 
tudták a jövő év kenyerét. Az élre került di- 
rektórium Farkas Árpád mezőgazdasági főis- 
kolai professzor, Kós Károly író és Fodor Pa- 
taky Ádám hóstáti iparos-földész személyében 
a legteljesebb együttműködésről biztosította az 
MNSZ vezetőségét, melynek nevében szívesen 
és örömmel biztattam híres mezőgazdasági 
szaktanfolyamaik folytatására a Farkas utcai 
Teleki-palotában erre az alkalomra egybegyűl- 
teket. 

A legsürgősebb tennivalók dolga ezzel meg- 
oldódott, de éppen a gazdátlan nagyobb birto- 
kok „maradtak halott tespedésben”, amint ezt 
Balázs Péter az ODA-konferencia küszöbén 
vezércikkünkben felhányta. A cikkíró adatai 
szerint Észak-Erdélyben a földnek mindössze 
40–45 százaléka volt bevetve, s a közelgő ta- 
vaszra égetően időszerűvé vált, hogy a meg- 
műveletlen földek is a parasztság kezébe ke- 
rüljenek. „Mondanunk sem kell – magyarázta 
a magyarfenesi földművescsalád művész és 
író gyermeke –, hogy földművességünk a »föl- 
det!« jelszó alatt »erdőt!« és »legelőt!« is 
ért, hiszen nem nyomoroghatnak többé takar- 
mány és fa tekintetében sem.” A cikk azonban 
még csak arról számolhat be, hogy a Központi 
Tanácsadó Testület felhatalmazásával a két 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 46 

testvérszervezet, az MNSZ és a román parasz- 
tok Ekés Frontja megkezdte a földosztás elő- 
készítését. 

A döntő fordulatra 1945. február 15-én dél- 
előtt került sor az észak-erdélyi ODA-konfe- 
rencia ülésén. Az agrárbizottság javaslatát a 
földreform azonnali végrehajtására román 
nyelven Iulian Chitta vármegyei főtisztviselő, 
magyar nyelven Venczel József, az MNSZ ko- 
lozsvári küldötte olvasta fel. Számos felszólalás 
hangzott el, többek közt szóba került az elha- 
gyott szász birtokok elkobzása részben a föld- 
igénylők, részben telepítések javára. Egyesek 
kérték a székely népfelesleg érdekeinek tekin- 
tetbevételét lakhelyeiken kívül. Felvetődött 
mintagazdaságok szükségessége. Egy Csík me- 
gyei küldött tapsot aratott, amikor a telekosz- 
tásnál a leginkább rászorultakat kívánta előny- 
ben részesíteni, hangoztatván, hogy „elsősor- 
ban azoknak a mócoknak és székelyeknek kell 
földet adni, akik nem ismerik a fehér kenye- 
ret”... Minden jelenlevő a gyors megoldást 
követelte. A határozatokat még aznap délután 
kihirdették a Szabadság térnek elnevezett főté- 
ren. Egész Kolozsvár területén megszólaltak a 
gyári szirénák, a tömeg zárt sorokban minden- 
felől a térre vonult, harmincezer ember. A szó- 
nokok – Timofi, Vescan, Jordáky – románul is, 
magyarul is az ODA-kormányt követelték, s a 
román–magyar testvéri összefogást éltették. 
Papp József vasúti munkás jelentette be, hogy 
Észak-Erdélyben azonnal megkezdődik a föld- 
osztás. 
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Történelmi nap volt: Kolozsvár népe tör- 
vényerőre emelte a földosztást és a nemzeti 
jogegyenlőséget. 

A kolozsvári konferenciával és népgyűléssel 
tetőző észak-erdélyi demokratikus önkormány- 
zat román és magyar erőinek két sovinizmus 
közt kellett a maga egyenes útját megtalálnia. 
Iuliu Deheleanu román tanár A sovinizmus lel- 
ki rakétái című cikkében, melyet a Világosság a 
Plugarii című kolozsvári román parasztlapból 
vett át, nemcsak azokat a magyar polgárokat és 
kispolgárokat leplezi le, akik minden reális ér- 
zék hiányában még mindig egy magyar közigaz- 
gatás visszatérésére várnak passzivitásukkal, 
hanem rámutat azokra a többé-kevésbé nyíltan 
az ODA-erők ellen fellépő román sovinisztákra 
is, akik „abban a csalóka hitben élnek, hogy 
Románia régi határai között a régi szellemű 
Romániát lehet majd helyreállítani. Ezért az 
Észak-Erdély területén levő mai, tényleges 
helyzettel szemben szabotáló álláspontot fog- 
lalnak el.” Egyes helyeken nyílt ütközésre ke- 
rült sor, így Szilágysomlyón, ahol az uralomra 
berendezkedő Nemzeti Parasztpárt korifeusai 
előbb szovjet, majd ennek sikertelensége után 
román katonákkal akarták megakadályozni a 
szakszervezetek, az Ekésfront és az MNSZ 
gyűlését, de pórul jártak, mert a tömeg elűzte 
a város élére furakodott sovinisztákat, s az 
Ekésfront helyi elnökét, Virgil Barbulovici 
szövetkezeti igazgatót tette meg a városka új 
polgármesterévé, utat nyitva Szilágy megye 
demokratizálódásának. Állandó uszításai miatt 
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a Szövetséges Ellenőrző Bizottság végül is 
kénytelen volt megszüntetni a Nemzeti Pa- 
rasztpárt Tribuna Ardealului című kolozsvári 
lapját, de az ellenzéki áskálódás ezután sem 
szűnt meg, s éle jellemzően a szakszervezetek 
ellen irányult, melyek működési jogát, létjogo- 
sultságát is nyíltan kétségbe vonták... Veress 
Pál a Világosságban még 1945. február 28-án is 
tiltakozni kényszerült a Román Demokratikus 
Szövetség egy ügyvédje ellen, aki nyílt bírósá- 
gi tárgyaláson ócsárolta és „luft társaság”-nak 
csúfolta az üzemeket helyreállító, romok he- 
lyébe új gazdasági életet teremtő Szakszerve- 
zeti Tanácsot. A román–magyar megértés min- 
den sovinisztával szemben alulról született 
meg, munkások és parasztok sorából. A győze- 
delmeskedő közhangulatot jellemezte egy kö- 
zös Lenin-ünnepély, ahol a szamosfalvi román 
parasztkórus Coşbuc Vrem pământ! című for- 
radalmi versét adta elő, a hóstáti földész ifjú- 
ság pedig Ady Fölszállott a páva című versé- 
nek szavaival követelte a magyar igék új értel- 
mét. 

Az összefogás jelképei megelőzték ugyan a 
közös eszmék valóra váltását, de a megvalósu- 
lás végül is győzött. Történelmi tény, hogy a 
földosztás a háromszéki Uzon székely község- 
ben kezdődött meg, méghozzá közvetlenül az 
észak-erdélyi ODA-konferenciát követőleg, 
meg sem várva az ODA észak-erdélyi Végre- 
hajtó Bizottságának 1945. február 22-én nyil- 
vánosságra hozott felhívását, amely egy leen- 
dő ODA-kormány programjának észak-erdélyi 
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„azonnali megvalósítását” jelentette be. E 
proklamációban az ODA „felszólítja mindazo- 
kat a becsületes és demokrata értelmiségieket, 
tanítókat és lelkészeket, továbbá a Nemzeti 
Parasztpárt és a Liberális Párt összes becsüle- 
tes demokrata tagjait, akik még távol tartják 
magukat tőle, hogy csatlakozzanak progra- 
munkhoz, melynek megvalósításával Észak-Er- 
dély az egész országnak példát akar adni, és 
példát is fog mutatni. Az Országos Demokrata 
Arcvonal Észak-Erdélyben mindenekelőtt a 
földreform megvalósítására törekszik, hogy 
még a tavasz folyamán földműveseink és első- 
sorban a fasizmus áldozatainak, az elhurcoltak- 
nak a családjai a szántás-vetést saját földjükön 
kezdhessék meg.” 

A nemzeti és parasztkérdést számtalan fonal 
fűzi egybe, szinte együtt tárgyalhatok Kelet- 
Európában, ahol a lakosság többsége hagyomá- 
nyosan földművelő, s a néprajzi határok egy- 
másba mosódnak. Feltehetnők a kérdést: a 
Szovjetunió területét kivéve ugyan hol emel- 
kedett először törvényerőre együtt a két kor- 
igény, a nemzeti jogegyenlőség és a földosztás? 
Egy összehasonlító kelet-európai történetírás 
éppen az észak-erdélyi esetet emelhetné ki a 
feledésből, a nemzeti és parasztkérdés egymás- 
tól elválaszthatatlan megoldását 1945. február 
15-én a kolozsvári munkás- és földésztömegek 
nagygyűlésén. A dátumot pergő gyorsasággal 
követték a földosztó bizottságok munkálatai, s 
ha Háromszék előkészületeivel meg is előzte, 
Kolozs megye sem maradt el. A nép hozta tör- 
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vény értelmében kisajátítás alá esett minden 50 
hektárt meghaladó birtok, tekintet nélkül a 
földbirtokos nemzetiségére és családtagjainak 
számára. Földjuttatásban csak földművesek ré- 
szesülhettek. 

A Kolozs megyei földművesség küldöttei 
1945. március 1-én vitatták meg a földosztás 
helyi módozatait, s azok, akik némi paraszti hi- 
tetlenséggel vagy óvatossággal parlamenti tör- 
vényhozást kértek, azt a választ kapták, hogy 
most „maga a barázda és az eke hozza a tör- 
vényt! A parlamentet pedig a falusi földosztó 
bizottságok alkotják a földreform végrehajtá- 
sánál.” Adódtak bonyolult kérdések, így példá- 
ul a birtok nélküli Magyarlóna részt kért Gya- 
lu grófi birtokaiból. Ilyen esetre vonatkozott 
Pogăceanu főispán válasza: nem a városiak 
osztják a földet, nem is értenének hozzá, ha- 
nem a falusi földosztó bizottságok maguk kell, 
hogy megoldást találjanak a vitás kérdésekben. 
Az Ekések Frontjának titkára, Pavel Bojan sze- 
rint elsősorban a frontharcos katonák hozzátar- 
tozóit, a hadiözvegyeket és árvákat s a demok- 
ráciáért harcoló földműveseket kell földhöz 
juttatni, meg nem feledkezve az elhurcoltak- 
ról, voltak azok akár román munkaszolgálato- 
sok, akár falusi magyarok, akiket a csendőrök 
kényszerítettek a falu elhagyására. „A meg- 
kezdett földosztás az itt élő népek megbékélé- 
sét kell, hogy eredményezze!” – fejezte be elő- 
adását a szónok. A gyűlés két románt és két 
magyart jelölt ki, akik másnap már neki is vág- 
tak a megyének, hogy kellő felvilágosítással a 
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falusi földosztó bizottságok munkáját meg- 
könnyítsék. Másnap kezdődött meg Kolozsvár 
városában is a földosztás. A téglagyár előtt 
húszméteres kötéllel mérték egy szélességben 
és hat hosszúságban az új parcellákat, nem kel- 
lett ide körző. Ezzel meg is szűnt a város hatá- 
rában az árendás-munka, mellyel eddig a sze- 
gényebb földészek más hasznára dolgozták meg 
a földet... Az eseményről szemtanúként szá- 
molt be a Világosság olvasóinak Balázs Péter, 
ki nem hagyva azt a fogadtatást, melyben a 
földosztók Fodor Pataky Ádámot éljenezték, az 
MNSZ közülük származó vezetőjét, akit éppen 
azért vertek meg a Horthy-rendszer csendőr- 
nyomozói, mert „földet akar a hóstátiaknak”. 

Érdemes idéznünk egy másik Balázs-cikkből 
is. A gyalui földosztás tárgyilagos képletében 
benne foglaltatik mindaz, amit történelmileg 
sohasem szabad elfelejtenünk, ha Észak-Erdély 
ama százhuszonhat napjára emlékezünk. „A 
nép alkotó erejének, bölcsességének, építő 
kedvének, a reakciós törekvésekkel és cselve- 
tésekkel szemben tanúsított éberségének fé- 
nyes bizonyítéka – írja Balázs Péter – a Kolozs 
megyei Gyalu községben megvalósított föld- 
osztás. Ez a vegyes lakosságú község vasárnap 
rácáfolt arra a kárörvendő és gyűlöletet szító 
beállításra, mintha a két nép nem tudna össze- 
férni ezekben a kérdésekben.” A Világosság 
szigorúan tárgyilagos lap volt, ami a tények 
közlését illeti, s a valóság Gyaluban ez volt: a 
167 holdas Barcsay-birtokból és a 243 holdas 
Gallus-birtokból a felparcellázás során 195 
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román igényjogosult kapott szántót és kaszálót, 
116 család pedig házhelyet. A lakosság nemze- 
tiségi számarányának megfelelően ugyanekkor 
106 magyar családot részesítettek a földosztás- 
ban, szántót és kaszálót vagy házhelyet juttatva 
nekik. A híres gyalui kastélyépületet szanatóri- 
um vagy iskola céljaira épen hagyták. 

Míg Észak-Erdélyben az ODA-programot 
magáévá tevő népi önkormányzat kiépítette a 
munkáshatalmat, és dűlőre vitte az egymásba 
fonódott két évszázados igényt, az együttélő 
népek megbékéltetését és a parasztság földhöz 
juttatását, addig Bukarestben Rădescu tábor- 
nok a Királyi Palota előtt még belelövetett a 
demokratikus jogokat követelő tömegbe, az 
osztályharcnak ez a kiélezése azonban – a maga 
öt munkásáldozatával – meg is fordította a 
kockát. A nagy történelmi játék azzal ért véget, 
hogy a tábornok a Szövetséges Ellenőrző Bi- 
zottság közbelépésére miniszterelnöki tisztsé- 
géről lemondani kényszerült, s Mihály király 
akarva, nem akarva az ODA erőire bízta az új 
kormányalakítást. 1945. március 6-án a késő 
esti órákban Petru Groza kormánya letette az 
esküt a király előtt, s ezzel ugyanaz a kor- 
mányzati program, amelyet Észak-Erdélyben 
saját közigazgatásunk uralkodó irányvonalának 
elfogadtunk, egész Romániában hatalomra ju- 
tott. 

Gyászos öröksége volt Észak-Erdélynek a 
zsidók elhurcolása: ezzel a tragédiával is szem- 
be kellett nézni. A munkásmozgalom emberei, 
a harcos demokraták, az antifasiszták meggyő- 
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ződésük szerint jártak el, amikor a tisztogató 
bizottságok működése során szigorúan felelős- 
ségre vonták mindazokat, akik az elhurcolá- 
sokban bármiféle módon segédkeztek, s füg- 
getlenül attól, vajon elmenekültek-e, számba 
vették a faji üldözésért felelős értelmi szerző- 
ket is. Kerengett azonban a köztudatban egy 
olyan elkenő, eltussoló, falazó vélemény, hogy 
tulajdonképpen az egész elhurcolás kizárólag a 
Magyarországot megszállva tartó német hadse- 
reg művelete volt, a magyar hatóságok csak 
kényszerből cselekedtek. Ezt a kényelmes ki- 
búvót tépte szét a Világosság közleménye a 
nagysármási borzalmas tömeggyilkosságról. 
Fele úton Kolozsvár és Marosvásárhely között 
a fasiszta rémtettek egyik leggonoszabbikát kö- 
vette el 1944. szeptember 17-ére virradólag a 
Dél-Erdélybe tört magyar hadsereg hátában 
egy magyar csendőralakulat: 125 zsidó lakost 
Nagysármás határába tereltek, s ott kiraboltak, 
pőrére vetkőztettek, és gépfegyvertűzzel le- 
gyilkoltak. (Később, az exhumáláskor, 31 fér- 
fi, 52 nő és 42 gyermek holtteste került elő. 
Perek során kiderült ugyan, hogy az ellenállás- 
sal kapcsolatba lépett kormánybiztos, Bethlen 
Béla gróf, hasonló sorstól idejében meg tudta 
menteni az elfoglalt Torda zsidóságát, de ez 
semmivel sem enyhíti a hadseregben meghúzó- 
dott szélsőséges jobboldali elemek bűnét s a mi 
nemzeti szégyenünket.) Érthető, hogy az 
észak-erdélyi demokratikus erők minden segít- 
séget megadtak a meghurcolt zsidóságnak. Még 
a szovjet katonai közigazgatás bevezetése előtt 
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megalakult a Demokratikus Zsidó Népközös- 
ség Fülöp Zoltán, Neumann Sándor és Balká- 
nyi Miklós vezetésével, s a Világosság székely 
szerkesztője, László Béla tárta leleplező cikké- 
ben a közönség elé Észak-Erdély zsidóságának 
tragédiáját. Az új zsidó szervezet körében elő- 
ször a munkaszolgálatból felszabadultak, a ke- 
resztény családoknál elrejtőzöttek és a Dél-Er- 
délyből hazaérkező menekültek találtak segít- 
ségre, később a front előnyomulása során haza- 
szivárgó megmaradtak is. Megkezdődött elhe- 
lyezésük, lakásaik bebútorzása, ellátásuk és 
munkahelyük biztosítása, s az összes román és 
magyar demokratikus erőkkel karöltve a fel- 
éledő, egyházi és világi életében újjászervezke- 
dő zsidóság is hozzálátott az új rend megterem- 
téséhez. 

Mindez nem ment kisebb-nagyobb súrlódá- 
sok nélkül. A demokratikus hatóságoknak igaz- 
ságot kellett szolgáltatniok olyan esetekben, 
amikor például a város bombázásakor elpusz- 
tult ház munkáslakóinak utalták ki egy-egy el- 
hurcolt zsidó család lakását, s a hazatérő nyil- 
vánvalóan saját otthonába kívánt visszaköltöz- 
ni. Támadtak nézeteltérések a hazatért zsidó és 
az itthon levő magyar diákok között is. Vita 
zajlott le a sajtóban olyan kérdésről, vajon csak 
a magyar diákokra érvényes az erkölcsi és poli- 
tikai purifikálás, avagy zsidó diákok közt is 
akadhat olyan, aki nem demokrata? Meg hogy 
melyik nép szenvedett többet? Végeredmény- 
ben tisztázódott, hogy mindkét nép esetében 
találhatunk elnyomókat és elnyomottakat, s 
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hogy minden nép többségének része volt szen- 
vedésben. Talán éppen az ilyen – egyébként 
felesleges – vita is a közeledéshez, a jobb meg- 
értéshez járult hozzá, egyik részről sem mo- 
nopolizálva akár a demokráciát, akár a tragikus 
megpróbáltatások átélését. 

Kiss András (a későbbi levéltáros-történész) 
a magyar demokrata diákság nevében így fa- 
kadt ki a vita során, valójában nem távolodva 
zsidó vitafelétől, hanem megközelítve őt közös 
fájdalomban: „Kedves Kartárs, még valamit 
szeretnék megírni. Szenvedéseitekről beszél- 
tél. Láttuk és átérezzük fájdalmatokat, s hisz- 
szük, hogy jóra fordul minden. De ne gondoljá- 
tok, hogy csak Ti szenvedtetek. Láttátok azo- 
kat a sápadt, szakállas, sovány, szenvedő arcú 
hadifoglyokat Kolozsvár utcáin? Ők magyarok. 
A Magyar Népi Szövetség önfeláldozó munká- 
val segíti a fasiszta rendszer ezen áldozatait, 
hogy hazafelé menet valahol lehajthassák fejü- 
ket s valamit egyenek. Láttátok a megkínzott 
arcú, elhajszolt székelyeket, akik hazafelé tar- 
tanak beteg gyerekekkel, a németektől felgyúj- 
tott hajlékaikba? Magyarok ezek is. De ezek 
legalább hazatérnek. De hol van az a sok tíz- 
ezer magyar, akiket bevetettek ágyútölteléknek 
az első vonalban egy olyan háborúban, amely 
egy percig sem volt az övék, amely aljas haza- 
árulás volt a magyar néppel szemben. És vajon 
mi van azokkal a fiatal fiúkkal, akiket nagy tö- 
megekben elhurcoltak a németek? Hány meg 
hány nem tért ezek közül haza és nem is fog 
hazatérni soha.” Népek fájdalmát szembesítve 
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egymáson lemérni nem logikus, sőt embertelen 
is, de ha mindnyájuk szomorú áldozatát az 
igazság ugyanazon serpenyőjébe helyezzük 
minden bűnnel és gyalázattal szemben, akkor 
eljuthatunk a kölcsönös megértéshez. Kiss 
András nem véti el a dolgot, s nyílt levelében 
kimondja: „A magyar demokrata diákok egye- 
sülete bizalommal fordul a zsidó és román diá- 
kokhoz. Fogjunk kezet népeink közös szenve- 
désében, mutassuk meg, hogy a fiatal erdélyi 
értelmiség békében akar együtt dolgozni.” 
Ebben a viharban a munkánál több is kellett: 
odaadó segély. Az a humánum, amely az érzel- 
mek legmélyéből támogatni kész a szenvedő- 
ket. Erre volt elég alkalom. Áldozatkészségé- 
nek a lakosság már akkor tanújelét adta, ami- 
kor jégben-hóban a vasútépítés megindult, és a 
szakszervezetek több százezer pengőt gyűjtöt- 
tek a vasútépítők ellátására (a Világosság olva- 
sói néhány hét alatt 50 ezer pengővel járultak 
hozzá a közadakozáshoz), 1945. február 10-én 
azonban már jelenti a sajtó az első hadifogoly- 
csoportok hazatérését Keletről: a foksányi 
gyűjtőtáborból hazaengedték a 18 évnél fiata- 
labbakat és 50 évnél idősebbeket. Nyugatról, 
Debrecen vidékéről is csoportostul rajzottak 
hazafelé az elhajtott falvak lakói s leszerelt be- 
teg vagy sebesült katonák, majd távolabbról 
megérkeztek a haláltáborokból megmenekült 
faji üldözöttek és antifasiszták is, hogy régi 
otthonukat megkeressék. A semmiből születik 
meg a vasúti szolgálat, szinte máról holnapra 
megmozdult a város. Az MNSZ azonnal felállí- 
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totta a Hazatérők Otthonát a pályaudvar felé 
vezető úton (akkor már Horea út), a Reformá- 
tus Szeretetházban, s a közönség jóvoltából 
odaözönlött katlan, fa, edény, evőeszköz, s ami 
abban a szűkös időben leginkább hiányzott: 
élelmiszer is. Szakácsnők, orvosok, futárok, 
kalauzok álltak önként rendelkezésre. Vagy az 
állomásra vitték ki a forró levest, teát, kenye- 
ret az átutazóknak, vagy behozták az otthonba 
a fáradt asszonyokat és gyermekeket pihenőre, 
a roskadozó volt foglyokat orvosi vizsgálatra és 
kezelésre. S Kolozsvár nem egyedül állt helyt. 
A hazatérőket már előbb Brassóban, Marosvá- 
sárhelyen, Nagyváradon is fogadták az MNSZ 
női bizottságai, s ahogyan a kolozsvári föl- 
dészek hordták be szekérderékszámra a lisztet, 
burgonyát, zöldséget, kannákban a tejet, úgy 
látták el másutt is a környék parasztjai az állo- 
másokon felállított kantinokat. A Hazatérők 
Otthonának működése Kolozsvárt is, másutt is 
az erkölcsi magatartás próbája lett. Egy kis 
adat: a Világosságban rögtön megindult gyűj- 
tést Miskolczy Dezső egyetemi rektor 100 
pengős adománya nyitotta meg, s már az első 
heti gyűjtés eredménye 15 ezer pengő és húsz 
mázsa élelmiszer volt, továbbá nagy mennyisé- 
gű ruha és szappan. A gyógyszerészek fertőtle- 
nítőszerekkel és orvosságokkal látták el az ott- 
hont, a dohánygyári munkásság egynapi ke- 
nyér- és cigarettaadagját ajánlotta fel. 

Szerkesztői és közügyi elfoglaltságom köze- 
pette is mindennapos élményemmé vált a Ha- 
zatérők Otthonának működése. Rebi ugyanis 
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itt talált magára, s hadifogságba esett két báty- 
ja és számos falubelije sorsát látva maga előtt, 
ugyancsak kivette részét a munkából, a kis 
Ferkőt is nemegyszer óvoda helyett magával 
víve önkéntes munkahelyére. Nemcsak Er- 
délybe érkezőket kellett ellátni, hanem felvi- 
déki, alföldi, délvidéki átutazókat is, szlováko- 
kat, szerbeket, magyarokat egyformán. Meg- 
mozdultak az egyházak, a szakszervezetek he- 
tenként lisztet küldtek, s akadt pék, aki a ke- 
nyeret ingyen megsütötte. A közeli iskolákból 
a gyermekek ide adták be tízórais csomagjai- 
kat... Este hazaérkezve (Ferkőt az unitárius 
óvodából rendesen én hoztam haza) elmondtuk 
egymásnak aznapi gondjainkat, s nem tudom, 
melyikünk beszámolója volt megrázóbb. Konf- 
liktus azonban itt is akadt. A hazatérő szeren- 
csétlenek közt a katonák honvéd öltözékben 
érkeztek vagy utaztak át, nosza, megszületett a 
suttogás, hogy mi „fasisztákat” pártfogolunk. 
A hadifogságból szabadultak rongyaikban, 
többnyire rokkantan, szánalmas és ilyesztő ké- 
pet nyújtottak, de voltak más nemzetiségűek, 
akik gyűlölettel nézték a fakult egyenruhát, s 
voltak balosok is, akik ugyancsak fennakadtak 
azon, hogy az MNSZ kiket pártfogol... Csú- 
csa ennek az áskálódásnak az lett, hogy egy 
névtelen feljelentés alapján feleségemet s a Ha- 
zatérők Otthona más vezetőit is bevitték a 
szovjet városparancsnokságra, s csak miután a 
Központi Tanácsadó Testület igazolta a tényál- 
lást s tisztázódott a szociális szolgálat teljes 
embersége, bocsátották el a vezetőséget, meg- 
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dicsérve munkájukat és szerencsét kívánva to- 
vábbi működésükhöz. 

Nagyobb baj volt a kiütéses tífusz jelentke- 
zése. A járványt kétségtelenül a kalandos uta- 
kon érkezett hazatérők hozták magukkal. A ha- 
tóságok résen állottak, Ion Cioclu rendőrfőnök 
és Cuzner Miklós városi főorvos rendeletére 
egy időre beszüntettek minden összejövetelt és 
nyilvános előadást, mozgósították az orvosokat 
és orvostanhallgatókat, s a frontról vagy fo- 
goly- és gyűjtőtáborokból érkezőket gondosan 
fertőtlenítették. A járvány megállt, de a ro- 
mán–magyar barátságért oly sokat fáradó mar- 
xista professzort, Iuliu Deheleanu barátunkat, 
akit egy előadói útján ért a fertőzés, szomorú- 
an el kellett temetnünk a Házsongárdon. 

Tiszta város, nyugodt termelés, az együtt 
élő népek békéje, megbízható helyi közigaz- 
gatás várta Kolozsvárt a Bukarestben hatalom- 
ra jutott ODA-kormány Észak-Erdély sorsát 
illető intézkedéseit. A színházban magyar és 
román együttes felváltva mutatta be előadásait, 
megszületett már a Román Opera, a Józsa Béla 
Athenaeum könyvei mellé felsorakoztak az új- 
jászervezett EMKE kiadványai, a Világosság 
mellett naponta megjelent a szociáldemokraták 
Erdély című lapja s 1945. március 8-án egyelő- 
re hetilapként megindult a KRP magyar és 
román orgánuma is: az Erdélyi Szikra és a 
Scânteia Ardealului. Másnap közölte a Vilá- 
gosság az MNSZ észak-erdélyi Végrehajtó Bi- 
zottságának üdvözlő táviratát Petru Grozához 
és demokratikus kormányához. A távirat, me- 
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lyet nyolcan írtunk alá (köztünk volt Csőgör 
Lajos alispán és Demeter János polgármester- 
helyettes) személyében is aposztrofálta az új 
kormányelnököt, szólván: „Különös örömünk- 
re szolgált az, hogy a miniszterelnök éppen Ön 
lett, aki mint Erdély fia, az erdélyi demokrati- 
kus küzdelmekben való részvételén át ismeri a 
sajátságos erdélyi nemzetiségi kérdéseket, s 
átérzi annak óriási horderejét, hogy az itt élő 
népek között béke és együttműködés legyen.” 
A táviratban kértük a román–magyar megbéké- 
lést akadályozó mindama koncentrációs tábo- 
rok feloszlatását, amelyeket a reakciós kormá- 
nyok és hatóságok a magyar nép sanyargatására 
állítottak fel. 

A zajlás Groza miniszterelnök és Tătărescu 
miniszterelnök-helyettes Sztálin marsallhoz in- 
tézett táviratával indult meg. Az új ODA-kor- 
mány kötelezettséget vállalt, hogy a legtel- 
jesebb mértékben tiszteletben kívánja tartani a 
nemzetiségek jogait és az egész lakosság jog- 
egyenlőségét, s kifejtette a román nép ama 
óhaját, hogy Észak-Erdély bekapcsolódjék 
Romániába. A marsall válaszában közölte: 
„Tekintetbe véve, hogy az új román kormány, 
amely most vette át az ország kormányzását, 
Erdély területén a kívánatos rendért és csen- 
dért, a nemzetiségek jogainak biztosításáért, 
valamint minden, a front ellátását szolgáló in- 
tézménynek zavartalan működéséért felelőssé- 
get vállal, a szovjet kormány elhatározta a ro- 
mán kormány kérésének teljesítését, s az 1944. 
szeptember 12-i fegyverszüneti megállapodás 
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értelmében a román kormány közigazgatásának 
Erdélybe való bevonulását megengedi.” Az 

1945. március 9-én Moszkvában kelt távirattal 
új szakasz kezdődött életünkben. A Világosság 
március 12-én különszámot, rendkívüli kiadást 
nyomatott, s a rikkancsok harsányan kiáltozták 
az utcákon a négyhasábos vezércímet: „Észak- 
Erdély demokratikus közigazgatása és nép- 
rendőrsége a helyén marad.” 

Győzött reálpolitikánk, mellyel megmaradá- 
sunkért és a román néppel való együttélésünk 
jogegyenlősítéséért küzdtünk, népi közigazga- 
tást teremtve önerőnkből. 
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A Groza-bevonulásra (mert az volt, még ha hi- 
vatalosan Mihály királyhoz fűződött is) keddi 
napon, 1945. március 13-án került sor Kolozs- 
várt. A Világosság már a reggeli órákban Groza 
Péter miniszterelnököt üdvözölte ünnepi ve- 
zérhelyen, s nem ok nélkül. „Ha eddig részben 
elszigetelődésben – írtuk –, részben pedig el- 
lenzékben kellett küzdenünk, most a Groza- 
kormány megalakulásával és észak-erdélyi be- 
vonulásával széles, országos egységben és lé- 
nyegesen új, döntő csatára alkalmas hadállás- 
ban folytathatjuk tovább a küzdelmet. Öt hó- 
nappal ezelőtt hódítóktól féltünk, amint a fel- 
szabadító Vörös Hadsereg hátában szembeta- 
láltuk magunkat a román közigazgatás szervei- 
vel. Ma harcostársainkat üdvözölhetjük, akik 
Bukarest utcáin vért is áldoztak értünk.” S az a 
hatvanezer ember, aki szovjet, román és ma- 
gyar zászlók alatt az új kormány üdvözlésére 
felvonult, románok és magyarok vegyest az 
egész országrészből, valóban úgy is érezte, 
hogy a néptestvériség szivárványa alatt marsol 
a jövő felé. 

Szemben Mátyás király szobrával a Szabad- 
ság téren állott a tribün. Innen nézte a fiatal 
király új minisztereivel órákon át a színes fel- 
vonulást, mellette Visinszkij szovjet külügyi 
népbiztoshelyettes, körülötte az elismert és 
tisztségeikben megerősített észak-erdélyi de- 
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mokrata közigazgatási vezetők, a munkásegy- 
ségfront, a szakszervezetek, a Magyar Népi 
Szövetség képviselői. Jómagam lent voltam a 
menetben, a hóstáti földészekkel vonultam fel. 
A szónokok beszédében vissza-visszatért a 
román–magyar egymásra találás méltatása. If- 
jabb Vescan Teofil szavaival az együtt élő né- 
pek elismerésüket fejezték ki a Szovjetunió 
kormányának, Jordáky Lajos szenvedélyesen 
kiáltotta a tribünről: „Dózsa népe! Horea né- 
pe! Együtt kell élnetek, éljetek tehát békében 
és szabadságban!” S válaszában az új minisz- 
terelnök félreérthetetlen világossággal vallotta: 
„Mi azt akarjuk, hogy ez az ország az együtt 
élő népek hazája s mindenki védelmező édes- 
anyja legyen!” 

Bár mindig a hétköznapok valóságából in- 
dultam ki, most egy következetes harci és 
munkaszakasz befejezőjeként ünnepi csatta- 
nónak fogtam fel a pillanatok varázsát, s ma- 
gam elé ismételve a múltat, úgy éreztem, én 
sem éltem hiába. 

A helyszínt és a megadott időt természetesen 
vállalni kell, ez a mindenkori hitelesítő próba, 
de hiszen éppen azért ragaszkodom az „itt és 
most” törvényéhez, mert a helyszínt is, az időt 
is mindig szélesebb távlatokba, nagyobb össze- 
függéshálózatba helyeztem. Prága, Pozsony, 
Budapest, Brassó, Bukarest, Kolozsvár átélése 
után, gömöri és tiszaháti vándorlásaimra gon- 
dolva, olténiai bakáskodásom jussán elfogad- 
hattam volna-e önmagában való eseménynek a 
csillogó kolozsvári órák színképét? Ami igazán 
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felemelt, az a jelenésben rejlő történelemfel- 
mutatás volt, megérkezett és megragadható 
transzfiguráció a Dunavölgye, egész Kelet- 
Európa lehetőségeinek logikája szerint. A ko- 
lozsvári megnyilatkozás nem is gubózódott ön- 
magába. Már egy héttel a bevonulás után ve- 
zércikkben emeli ki a Világosságban Szenko- 
vits Sándor, a nagyváradi munkásvezér Erdélyi 
testvériség cím alatt e kis történelmi országrész 
átkos avagy áldott szerepét aszerint, hogy egy- 
más ellen fordulnak, avagy egymással szövet- 
keznek-e az itt élő népek, s amikor az ODA 
főtitkára, Luka László újabb hét múlva Ko- 
lozsvárt az MNSZ küldöttségét fogadja, ő is 
túltekint a hely és idő korlátain, kijelentve: „A 
Groza-kormány Erdély minden népének egy- 
aránt gondját viseli, s lehetőséget ad arra, hogy 
a hányatott sorsú román és magyar nép a teljes 
jogegyenlőség alapján végre közösen váltsa va- 
lóra a demokratizálódás százados céljait, s nyit- 
hasson új szakaszt a fasiszta nyomástól felsza- 
badult Dunavölgye történetében.” 

Voltam s maradtam Erdélyben is annyira po- 
zsonyi, hogy felujjongjak a hírre: április 4-én 
Malinovszkij tábornagy csapatai rohammal be- 
vették a régi magyar koronázóvárost, Szlovákia 
fővárosát, s az esemény tiszteletére Moszkvá- 
ban 224 ágyú húsz sortüze dördült el. Teljes 
bizalommal, gyanútlanul esetleges más lehető- 
ségekkel szemben, azonnal vezércikkben kö- 
szöntöttem felszabadult szlovák és magyar ba- 
rátaimat a Duna fölé magasodó négytornyú 
várrom alatt. Ifjúságom fellobbanásával, a ked- 
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vező romániai ösztönzések hatására küldhettem 
volna-e egyebet, mint bizakodást? „Mátyás 
király, Kolozsvár nagy szülöttje, ott Pozsony- 
ban, az ősi Ventur utcán állíttatta fel – írom – 
az első Dunai Akadémiát. Bethlen Gábor 
ugyancsak keletről szemlélte a Duna-medence 
dolgait, s erdélyi hadakkal termett Pozsony- 
ban, hogy onnan fékezze meg Bécset. S ma a 
Vörös Hadsereggel menetelő román katonák 
viszik el Hozzátok Erdély üzenetét. Azét a 
Groza Péterét, aki itt Kolozsvárt a minap 
mondta nekünk, erdélyi magyaroknak, hogy 
hivatásunk a hídalkotás Románia és Magyaror- 
szág között, mert a jövő a Duna-medencében a 
német fasizmus megsemmisítése után csakis az 
egymásra utalt szlávok, magyarok és románok 
közös demokráciája lehet. Ez a hang, ez a fel- 
fogás, ez a történelmi program Pozsonyban 
sem idegen, ott élt mindig a demokrata harco- 
sok szívében. Az, ami itt román–magyar kér- 
dés, ott szláv-magyar hídszerep. Így vagyunk 
mi egyek Veletek. Így lehettek Ti most egyek 
velünk.” Nem idézném, ha ez csak az én han- 
gom, szavam, mondandóm lett volna, de hiszen 
ellenállhatatlanul növekedett az egymásra talá- 
lás gondolatgörgetege mindnyájunkban, akik 
a pozsonyi Fadrusz János híres kolozsvári Má- 
tyás-szobra felől tekintettünk most a világba. 
Már a békét köszöntöttük, amikor Kurkó 
Gyárfás egy munkásgyűlésen hirdette meg, 
hogy vállaljuk a hídszerepet az egész román és 
az egész magyar nemzet teljes kibékülése és 
szövetségre lépése végett, s amikor Groza egy 
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alkalommal Bukarestben számolt be kolozsvári 
tapasztalatairól, egyenesen kimondta, hogy az 
ország határain túl is biztosítanunk kell a ma- 
gyar nép barátságát. Biztatóan kinyílott szá- 
munkra a teljes kelet-európai körkép. Egy ara- 
di ekés-gyűlésen a miniszterelnök még tovább- 
ment, s a tizenhárom tábornokvértanú és Av- 
ram Iancu tragédiájára figyelmeztetve most 
már négy nép testvéri együttműködését emle- 
gette. „Az öreg Duna ne válaszfalat alkosson a 
magyar, a román, a szerb és a bolgár között – 
mondotta a Balkán felé bővítve a látóhatárt -, 
hanem kapcsolja össze ezeket a népeket úgy, 
hogy szellemi és anyagi javaik kicserélésének 
útvonalává váljék!” 

Térjünk vissza a hétköznapokra. Mit ígért, 
mit ért számunkra a szivárványkapu? 

Nemegyszer magyaráztam már jó emberek- 
nek, akik az idő torlódásaiban megfeledkeztek 
a Magyar Népi Szövetségről, hogy ez a nemze- 
tiségi tömegszervezet már azért is örök elisme- 
résre méltó, mert megőrizte a világháború ör- 
vényébe került erdélyi magyar népállományt. 
Százezrek kerültek fogságba, százezrek sod- 
ródtak nyugatra, s az MNSZ e tömegek haza- 
hozatalát, a szülőföldre való visszatalálás elő- 
segítését tekintette legelső feladatának. Márci- 
us 21-én értekezletet kellett vezetnem az 
MNSZ kolozsvári székházában; jelen voltak a 
magyar intézmények, egyházak, szervezetek és 
iskolák képviselői; volt itt szó mindenről, ami 
történt s aminek most már a kormányhatalom- 
mal szövetségre jutva a nemzetiségi kérdés 
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rendezése végett történnie kell. Itt mutatta be 
Demeter János a Groza-kormány bevonulása 
alkalmából előterjesztett nemzetiségi javaslato- 
kat, amikor szólt a telefon, s Brassóból jelen- 
tette elnökségünk, hogy a Groza-kormány el- 
rendelte az Észak-Erdélyből elhurcolt polgári 
foglyok szabadlábra helyezését. Érthető volt a 
jelenlevők lelkesedése, a végrehajtás azonban 
még hetekbe került. A hónap végéről kelt 
Szász Istvánnak, az MNSZ brassói napilapja, a 
Népi Egység munkatársának riportja a földvári 
haláltábor kapunyitásáról. Százan és százan 
pusztultak el ott, a Barcaság peremén, a Ma- 
niu-gárda hóhérrendszere alatt, de most az 
életben maradottak hazabocsátó igazolást kap- 
tak, ezt az MNSZ küldöttei jelenlétében az 
újonnan idehelyezett táborparancsnok ezredes 
írta alá, s az MNSZ megbízásának eleget téve 
Szabó Zoltán brassói főorvos egészségügyi 
szempontból ellenjegyezte. Az ország minden 
részéből összegyűlt hozzátartozók a tábor bejá- 
ratánál várakoztak szeretteikre, míg – mint ol- 
vasom – „a menetoszlopba fejlődött kiszabadult 
foglyok sapkájukat lengetve éljeneznek, majd a 
menetoszlop élén felcsendül az ének: »Fel, fel, 
ti rabjai a földnek...« s a lágy tavaszi szellő 
messze viszi a kanyargó Olt völgyében a mun- 
kásság szabadsághimnuszának dalfoszlányait.” 
Április 13-án a hazatért szilágycsehiek köszö- 
netét közli a Világosság. A megható levél nem- 
csak a Groza-kormánynak és az MNSZ vezetői- 
nek fejezi ki háláját, hanem megemlékezik a 
Földvár környékén fekvő Hídvég, Botfalu, 
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Hosszúfalu népének életmentő segítségéről is, 
nemkülönben arról a támogatásról, melyben a 
hazatérőket útközben Sepsiszentgyörgy, Ma- 
rosvásárhely és Kolozsvár lakossága részesí- 
tette. 

És rövidesen megindult a népáradat Sopron, 
a Dunántúl, Budapest felől is. Zsúfolt, a va- 
gontetőkig megszállt vonatokon érkezett Nagy- 
váradra sok ezer ember, nemcsak leron- 
gyolódott katonák, hanem falujukból a front 
közeledtére erőszakkal elűzött öregek, asszo- 
nyok, gyermekek éhező serege is. Kétségbe- 
esett hang hívott fel telefonon a határról: a ha- 
zatérőket táborba gyűjtik s nem engedik to- 
vább... Egy álló napig ültünk csüggedten Va- 
sile Vaida Kolozs megyei pártfőtitkárral az ak- 
kor még a Bartha Miklós utcában lévő irodahe- 
lyiségben, s vártuk, vártuk Teohari Georgescu 
belügyminiszter válaszát. A kormány ülésezett 
és vitatkozott, akadtak, akik egyszerűen fasisz- 
táknak minősítették az elmenekülteket, s határ- 
zárt követeltek a kormánytól a demokrácia vé- 
delmére, és csak lassan, szinte araszolva nyo- 
mult be az agyakba telefonon közölt vélemé- 
nyünk, hogy itt a háború áldozatairól van szó. 
Végül is győzött érvelésünk, s Vaszi elvtárs 
(ahogy mi régi illegalista társunkat barátilag 
szólítottuk) felszabadultan vette fel a belügy- 
miniszter döntését: „Jöhetnek!” Gépkocsit 
kaptam, és rohantam a jó hírrel Nagyváradra, 
ahol már várt Czellér Lajos, már nem is tu- 
dom, mint a demokratikus államvédelem avagy 
a párt, a megye vezetője, mindenesetre felelős 
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funkcionárius. Együtt hajtottunk ki a táborba, 
ahol falvanként csoportosulva riadt emberek 
ültek cókmókjukon, s most felugorva körénk 
sereglettek. El tudom képzelni, mi ment végbe 
lelkükben, amikor a haza kapujában sötét bi- 
zonytalanságba süllyedve néztek sorsuk elé, s 
most megnyílt számukra az otthonukba vezető 
út. Itt a táborban találkoztam a vargyasi unitá- 
rius pappal is, nem mondom, őt igazán nem 
üdvözölhettem valami szívélyesen, hiszen min- 
den kényszer nélkül, egymaga indult el család- 
jával a faluból, de ahogy néztem a csontig leso- 
ványodott szerencsétlent, akire a templomból 
mint köpcös emberre emlékeztem, úgy gondol- 
tam, eléggé megbűnhődött már – hogy is 
mondjam? – szökéséért. Lehet, hogy más is 
akadt, aki felelőtlenül hagyta el otthonát, no de 
most nem volt ideje ítélkezésnek, hanem el kel- 
lett látni mindenkit forró levessel és kenyérrel 
(ez a nagyváradi MNSZ feladata volt), s már 
állították is össze a hosszú-hosszú vasúti sze- 
relvényt. A szülőföld visszafogadta gyermekeit. 

Hétköznapjaink másik nagy feladata s egy- 
ben eredménye is a nemzetiségi lét kereteinek 
kiépítése és a demokratikus államhatalomba 
való egyenrangú beillesztése volt. Már a szov- 
jet katonai közigazgatás idején megjelent Bu- 
karestben egy Nemzetiségi Statútum, mint 
Gheorghe Vlădescu-Răcoasa nemzetiségügyi 
miniszter javaslata, ez azonban a benne foglalt 
haladó szellemű újítások ellenére is nálunk 
Észak-Erdélyben komoly bírálatban részesült. 
A miniszter jóakarata ugyan – még egy tábor- 
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nok-kormány korlátai közt – kétségtelen volt, 
de az a körülmény, hogy a tervezet a leginkább 
érdekelt észak-erdélyi demokratikus tényezők, 
románok és magyarok, meghallgatása nélkül 
jutott kidolgozásra, számos már elért ered- 
mény mellőzését vonta maga után. Egy ankét 
során a Világosság meg is jelölte, hogy a terve- 
zet hol szorul kiigazításra. Így felvetődött a 
magyar nyelv hivatalossá tételének igénye, 
nemzetiségi államtitkárságok létesítése az 
egyes minisztériumokban, a nyelvhasználathoz 
szükséges arányszám csökkentése 30 százalék- 
ról 20 százalékra, s egyáltalán, a régi 1868-as 
magyar nemzetiségi törvény megismétlésének 
korszerű meghaladása a mai szükségletek sze- 
rint... A Világosság megszólítottjai helytele- 
nítették, hogy a statútum-tervezet anyanyelvi 
oktatást legkevesebb 40 iskolaköteles esetére 
ír elő, s büntető rendelkezéseket is sürgettek a 
nemzetiségi előírások megszegőivel szemben. 
Élénk ellenkezést váltott ki a tervezet szűk- 
keblűsége az egyetemi oktatás kérdésében, 
mert a különben létező kolozsvári magyar 
egyetemet tudomásul nem véve csak egyes ma- 
gyar tanszékeket helyezett kilátásba. Az MNSZ 
reálpolitikája számára ezek után elemi szükség- 
letté vált olyan országos kongresszus egybehí- 
vása, melynek ideológiai és politikai állásfog- 
lalásai lehetővé teszik a demokratikus ál- 
lamhatalommal való bensőségesebb és tartal- 
masabb megegyezést. 

Az MNSZ országos elnöksége a szervezet 
megalakulása óta Brassóban székelt, de Erdély 
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kettészakításának megszűntével érthető módon 
felvetődött az óhaj, hogy a vezetőség Erdély 
gócpontjába, Kolozsvárra költözzék át, oda, 
ahol Dávid Ferenc és Heltai Gáspár, Apáczai 
Csere János, Bölöni Farkas Sándor és Kőváry 
László óta az erdélyi magyarság művelődésé- 
nek, gondolkozásának, öntudatának történelmi 
súlypontja kialakult, ahol az Erdélyi Helikon 
irodalmi és a Korunk társadalomszemléleti 
humánuma gyökerezett s a még be sem fejező- 
dött második világháború katasztrófáit túlélte a 
több évszázados múltra visszatekintő magyar 
egyetemi oktatás. Kurkó Gyárfás, a székely 
géplakatos, született diplomataként látogatott 
fel Kolozsvárra, hogy két társával – Czikó 
Nándorral, a nemzetiségi minisztérium új ma- 
gyar tanácsosával és Méliusz Józseffel, az anti- 
fasiszta temesvári íróval – együtt felkeresse az 
MNSZ kolozsvári vezetőit, majd látogatást te- 
gyen Vásárhelyi János református püspöknél, 
Józan Miklós unitárius püspöknél és Sándor 
Imre katolikus püspöki helytartónál is, körül- 
tekintően előkészítve egy Kolozsvárra összehí- 
vandó MNSZ-kongresszus demokratikus egy- 
ségét. Közös volt a határozat, hogy erre a 
kongresszusra meghívják a Groza-kormányt is. 
Amint minderről a sajtó hírt adott, országszer- 
te megindultak az előkészületek, hogy ez a 
nagy találkozó valóban az egyetemes romániai 
magyar lakosság képviseletévé váljék s a népi 
igazához jutott nemzetiséget az ODA szellemé- 
ben a demokratikus államhatalom egyenlő ré- 
szesévé tegyék. 
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Igazán félreismerné az MNSZ népi-nép- 
fronti kitárulkozását az, aki feltételezné, hogy 
maga a kommunista mag, a MADOSZ hagyo- 
mánya elvizenyősödött, szétlapult egy pusztán 
etnikai önvédelemben. Nem véletlen, hanem 
élő jelkép, hogy az új népi találkozóra egybe- 
gyűlt sok száz küldött a kongresszus előnapján, 
1945. május 6-án, vasárnap csöndes menetben, 
kolozsvári lakosok kíséretében felvonult a Há- 
zsongárd sírhalmai közt a város felett uralkodó 
tetőre, s ott Józsa Béla sírjánál esküdött fel 
harcra és munkára. A Horthy-rendszer alatt 
vértanúhalált halt székely népharcos és a Ges- 
tapo foglyaként meggyilkolt másik székely, 
Nagy József újságíró sírjait nagy négyszögben 
vette körül a tömeg, s az elhangzott beszédek 
már nem a gyász, hanem a fasizmus minden 
formája felett aratott győzelem igéit harsogták. 
Érzelem, szenvedélyes hit nélkül nincs törté- 
nelem, s akik itt az erdélyi magyarság új kor- 
szakának távlataira hivatkoztak, nem a laza bé- 
külékenység, hanem a minden elnyomást elítélő 
harag szikrájával gyújtották meg a józan érte- 
lem világát. Pátosz? Igen. A másnap megnyíló 
kongresszus tanácskozásain ez a forradalmi 
hangulat vonult végig. 

A sajtó népi parlamentnek ismerte el a kong- 
resszust, mely sok tekintetben hasonlított ama 
gyulafehérvári román nagy nemzeti gyűléshez, 
ahol a régi Magyarország román nemzetiségé- 
nek küldöttei saját anyaországukhoz csatlakoz- 
tak s a demokráciát hirdették meg új életfor- 
májuknak, elismerve a kisebbségek jogait. Ez a 
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kolozsvári nagygyűlés a Romániában élő ma- 
gyarság minden rétegének össznépi kívánságait 
kifejezve egy kétmilliónyi nemzetiség saját 
erőből való felemelkedését és egyben a román 
néppel közös országépítés reális céljait hirdette 
meg. A Farkas utcai Diákház nagytermében 
hétfőn, május 7-én megnyílt kongresszus első 
szónoka Csőgör Lajos egyetemi tanár, alispán 
volt, s beszéde nem hagyott kétséget afelől, 
hogy az egybegyűltek helyes politikai ösztön- 
nel készülnek fel a jövőre. „Le fogunk itt szá- 
molni a múlttal – mondotta –, és új utakat ke- 
resünk a romániai demokrata magyarok számá- 
ra. Kiirtjuk soraink közül a sovinizmus minden 
maradványát, és leleplezzük reakciós úri réte- 
günk bűneit mi magunk, mert csak így szerez- 
hetünk megbecsülést dolgozó tömegeink és 
mindnyájunk számára. A levert fasizmus, a le- 
vitézlett reakció magyar képviselői el kell tűn- 
jenek közülünk, mert az a réteg, amelynek 
egyedüli gondja a maga kiváltságos helyzeté- 
nek megmentése volt, végképp elvesztette 
minden jogát, hogy a magyarság nevében be- 
széljen. Helyét átveszik a földművesek, a mun- 
kásság, a haladó értelmiség legjobbjai, hogy a 
nép végre saját maga intézze sorsát. Hisszük 
azt, hogy csak ezen az úton járva tudjuk teljesí- 
teni igazi történelmi feladatunkat, amelynek 
célja békés együttélés megteremtése az egyen- 
jogúság alapján bent az országban és hídépítés 
a Duna-medence közös sorsban és közös veszé- 
lyek közt élő két népe, a román és magyar nép 
számára.” 
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Válaszképpen Tudor Bugnariu a román Ha- 
zafiak Szövetsége nevében éltette a román– 
magyar egyetértést és testvériséget, a szak- 
szervezetek nevében pedig Veress Pál hozta el 
a munkásság üdvözletét, s a még meglévő hi- 
bák és akadályok őszinte feltárását sürgette, 
hogy így támogassa a kongresszus a Groza- 
kormányt a demokrácia maradéktalan megvaló- 
sításában, legyűrve az államgépezetben még 
mindig meghúzódó „csendőrkiskirályok” ural- 
mát. Mindez azonban csak úgy tud megvalósul- 
ni, ha Erdély magyar dolgozói demokratikus 
alapon szervezkednek. A szónok közös ipari és 
mezőgazdasági tervet vázolt fel, s a végrehaj- 
tást románok és magyarok testvéri összefogásá- 
tól várta. 

Az emlékírónak egy-egy esemény megörökí- 
tésénél pontos krónikásnak is kell lennie, 
hogy a feledés homályából elővillantsa új törté- 
nelmi kezdetünk forradalmi tisztaságát. A szo- 
ciáldemokraták részéről Lakatos István kívánt 
sikert, majd a kétésfeles szociáldemokratából 
ekkorra már kommunistává tudatosult Jordáky 
Lajos a KRP megbízottjaként emelkedett szó- 
lásra. Ő nevezte először a kongresszust „a 
romániai magyar nép első parlamenti ülésének, 
amelyen részt vesz az egész ország magyarsága 
társadalmi különbség nélkül, hiszen itt látjuk a 
sorokban az egyszerű földművest, a gyári mun- 
kást, a tanítót és a papot”. Radikálisan köve- 
telte, hogy a kongresszus leplezze le mindazo- 
kat a titokban és háttérben mozgó egyéneket 
vagy csoportokat, amelyek a Groza-kormány 
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demokratikus programját szabotálják. „Mi 
nem akarunk, s hiszem, hogy a Magyar Népi 
Szövetség tagjai sem akarják – kiáltotta emelt 
hangon –, hogy mi itt még egyszer mint ki- 
sebbség szerepeljünk. Elég volt a magyarnak 
huszonkét éven át kisebbségnek lenni! S elég 
volt a románnak is a kisebbségi sorsból négy 
éven át!” A Világosság riportere szerint a szó- 
nok a tomboló tapsviharban alig tudta beszédét 
befejezni. 

És idézzük Kurkó Gyárfást is, aki mint el- 
nök éltette Sztálin marsall és Groza miniszter- 
elnök táviratváltását s a benne foglalt kezes- 
ségvállalást, hogy a magyarság megkapja a de- 
mokrata Romániában a nemzeti jogegyenlősé- 
get. „Teljes bizalommal tekintek a jövőbe – 
hirdette a szónok –, és meg vagyok győződve 
arról, hogy az a munka, amelyet itt a hét fo- 
lyamán elvégzünk, meg fogja győzni a még kö- 
zöttünk lévő magyar aggályoskodókat, de a 
román népnek azt a részét is, amely még nem 
hisz őszinteségünkben, hogy valóban akarjuk a 
román és magyar nép testvéri együttműködé- 
sét, és ezáltal vállaljuk a híd szerepét, s megfe- 
lelünk annak a feladatnak, amely a román és 
magyar nemzet között szoros szövetségre ve- 
zet.” A rendezőség nem számolt azzal, hogy a 
küldöttek ülésére Kolozsvár lakosai is feltar- 
tóztathatatlan áradatban betódulnak, s a Diák- 
ház nagyterme szűknek bizonyul. Ezért tette át 
színhelyét aznapra a kongresszus a sétatéri 
színházba, ahol délután elhangzottak a megyei 
beszámolók. A felszólalók sorra rávilágítottak 
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az egyes megyékben észlelhető hiányosságok- 
ra, így Szász Imre háromszéki küldött az 
MNSZ-ben immár tagként beszervezett ötven- 
ezer székely nevében kérte a közigazgatási ki- 
nevezések felülvizsgálását, megkövetelve, 
hogy az újonnan kinevezettek a nép nyelvét is- 
merjék... A legnagyobb tapsot az elért ered- 
mények aratták: a romok eltakarításáról, a 
földosztásról és a szépen bevetett földekről, a 
közlekedés helyreállításáról volt szó, a normá- 
lis élet újrakezdéséről önerőből. Éppen a csíki 
küldött beszélt, amikor mozgás támadt a szín- 
házteremben, morajlás, a párt küldötte várat- 
lan üzenettel rohant be a színpadon lévő elnöki 
asztalhoz. Kurkó Gyárfás felállt, s elcsukló 
hangon jelentette be: „A hitleri Németország 
letette a fegyvert. Béke! Emberek! Testvérek! 
Elvtársak! Itt a várva várt béke!” 

Mint villám cikázott át a zsúfolt termen a 
hír. Felállás, ujjongás! Már rontanak is be a kis 
rikkancsok a Világosság különkiadásával, ben- 
ne Eisenhower amerikai tábornagy főhadiszál- 
lásának jelentésével. Igaz, ekkor még valahol 
Csehországban folytak a harcok, Moszkva csak 
másnap, május 8-án éjjel jelentette be a berlini 
fegyverletételt, s így Románia lakossága május 
9-ét fogadta el a béke napjának, a közben 
emelkedett hangulatban továbbfolyó MNSZ- 
kongresszus azonban mindenképpen egybefor- 
rott, egybeolvadt, egybeötvöződött a béke be- 
köszöntével. 

A 23 megye magyarságát képviselő értekez- 
leten sorra tárgyalásra kerültek a még sebeket 
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ütő, kényes kérdések, s a hamarosan kiadott 
határozatok kis füzetében pontokba foglalva 
szerepelt minden „nemzeti kívánság”, vala- 
mint a szövetkezetek, a kisiparosság, a falvak 
népe üzenete, az iskolaügyek rendezése, egye- 
temeink, főiskoláink, múzeumaink minden so- 
ros kérdése, a népegészség kívánalma, szabad 
államban szabad egyház követelménye, sajtó, 
rádió, színház, képzőművészet igénye, s külön 
fejezet viselte ezt a címet: „Íróinkra nagy sze- 
rep vár.” Közben maga a vendégfogadó ko- 
lozsvári magyarság is kitett magáért. A küldöt- 
tek a Bástya utcai Erdélyi Nemzeti Múzeum- 
ban mintaszerű kiállítást tekinthettek meg, 
ahol „az állati állkapocsból készült sarlótól a 
mai gépkapáig” (ahogy a Világosság írja) évez- 
redek mezőgazdasági tökéletesedését mutatták 
be az EMKE, az EMGE és az Erdélyi Múze- 
um Egyesület szakemberei. A színház ez alka- 
lomból rendezett Móricz Zsigmond-estjét Be- 
nedek Marcell nyitotta meg, az Egyetemi 
Könyvtárban pedig a forradalmak és szabad- 
ságharcok történeti kiállítása volt látható, ez 
Budai Nagy Antal, Dózsa György, Horea pa- 
rasztfelkeléseitől a Habsburg-ellenes küzdel- 
meken át egészen az 1919-es kommün falraga- 
száiig tükrözte a megtörténteket. Az egyetemi 
hallgatók Kós Károly Budai Nagy Antal-drá- 
májának egy jelenetét adták elő a kongresszus 
termében, az írók – köztük Horváth István, 
Kiss Jenő, Méliusz József, Molter Károly, 
Nagy István, Szemlér Ferenc és a közben Nyu- 
gatról hazatért Szentimrei Jenő – külön irodal- 
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mi est műsorával léptek a közönség elé. Megle- 
petésként ezekben a napokban került forga- 
lomba a Nagy István és Simó Gyula nevével 
jegyzett Képes Újság, nyomdászaink művésze- 
tét dicsérve. 

Tetőpontját a népi parlament kint a sétatéri 
stadionban érte el, nem elkülönülve, hanem 
húszezer főnyi közönség karéjában. Itt hang- 
zott el a vendégül jött miniszterelnök és a vele 
érkezett ODA-főtitkár beszéde. A jelenlevőket 
Kurkó Gyárfás üdvözölte, elhatárolván magát 
és táborát az úri revizionistáktól, akik – s itt 
nyilvánvalóan a szovjetellenes háborúra célzott 
– „Szibériáig akarták kitolni a határokat”, s 
megkülönböztetésül megkiáltotta az időszak 
jellegzetes feltárulkozásával: „...a mi revízi- 
ónk továbbhalad. Az egész világra! Világsza- 
badságot és világdemokráciát akarunk!” Nem, 
nem tagadom meg ma sem az ilyen tényleg kili- 
asztikusan hangzó kitörést, mert nem puszta 
frázis volt az akkor, hanem a békéhez és fel- 
szabaduláshoz fűződő mélységes meggyőződés. 
Az indulás szűzi igazsága. A szöveg különben a 
következő két neves vendégszónok beszédével 
együtt füzetben maradt az utódokra ezzel a 
hosszú címmel: Mit mondott Groza Péter, 
Luka László, Kurkó Gyárfás a Romániai Ma- 
gyar Népi Szövetség első kongresszusán? Lehet, 
hogy annyi minden azóta megtörtént után szó- 
virágosnak hangzik a román miniszterelnök 
történelmi derűlátása, de a sors még mindig el- 
döntheti, nem volt-e igazunk, amikor beszédét 
próféciának vettük? „Meggondoltan és hatá- 
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rozottan állítom – hangzott el magyarul a tri- 
bünről –, hogy ma megvannak mindazok a po- 
litikai adottságok, melyek a román és magyar 
nép testvéri együttélését biztosítják. Hatalmas 
szomszédunk, a Szovjetunió véget vetett az ed- 
dig már szétugrasztott gyűlölködők politikai 
túltengésének. A román nép szorgalmasan lát 
hozzá a tisztogatás munkájához, kivetvén a kö- 
zösségből mindazokat, akik a demokrácia és 
béke ellen cselekedni mernek. Ugyanezt a 
munkát, ugyanilyen szempontokból vezérelve 
kell véghez vinnie a Magyar Népi Szövetség- 
nek is. Impozáns és sokat ígérő jelét látom a 
mai nap szivárványos ünnepségében a testvéri- 
ségnek. Az erdélyi testvériség sugárzó jövőjé- 
nek virradatát látom itt és kívánom, hogy mi- 
ként az én lelkem csordultig telve van remény- 
kedéssel, teljék meg az önök lelke is bensősé- 
ges érzelemmel: az egymásrautaltság érzésé- 
vel, magyar testvéreim!” 

A Kolozsvárra ez alkalommal felvonult pa- 
raszthad valóban a szivárvány minden színében 
tündökölt. Akkor – a következő évek nagymé- 
retű urbanizációját megelőzően – valóban pom- 
pás volt s még nem színpadra, hanem ünnepre 
szánt mind a román, mind a magyar népviselet, 
a népgyűlésre érkezett Ekés-küldöttség hímes 
inge és bőrtüszője, a kalotaszegi magyar lányok 
szalagos pártája, a hóstáti földészek buzakalá- 
szos kalpagja, a széki rézgombos kék bujka, a 
székelyek vitézkötéses harisnyája. Volt is egy 
fényképem erről a sporttéri gyűlésről, Groza 
mérai lányok között, elkérték tőlem az állam- 
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férfiú századik születésnapján megnyílt budai 
emlékkiállításra. S ágyam felett máig a mosoly- 
gó miniszterelnök, éles napfényben szemére 
húzott kalappal, egy dedikált Móricz-arckép 
és az olvasó Szabédi Lászlóról készült ceruza- 
rajz között. Nézem a Groza-arcot, gondolok az 
atyai jóbarát sudár megjelenésére és megnyerő 
vonásaira, s megrohan a felismerés, hogy ez a 
nyílt férfiasság mennyire kifejezi a politika 
emberi hősét. Ennek a férfiúnak a tudatában 
nem ábrándok gomolyogtak, hanem lehetősé- 
gek lobbantak fel. 

S ugyanilyen mélyen belém rögződött a zö- 
mök Luka László régi sebhelyet hordozó arca 
is. Komor arc, meggyőző szemek, határozott, 
szigorúan egyenes ajak. Ki volt ő? Emléke a 
közéletből tragikusan elsodródott, s az utódló 
nemzedékek bár csak annyit tudnának róla, 
amennyit akkor, azon a népgyűlésen, jellemzé- 
sére Groza Péter elmondott, rámutatva harcos- 
társára: „Vén kommunista! Nyakas góbé! Szí- 
vós demokrata! Szóval nagyszerű polgára en- 
nek a hazának, amelyet demokratikussá kell 
tennünk.” A találó minősítést Luka László meg 
is érdemelte: kétszer is börtönbe vetették, 
előbb a zsilvölgyi bányászok szervezése miatt, 
majd a vasutasmozgalmak idején, s perei mel- 
léje állították a közvéleményt. Börtönéből ak- 
kor szabadult, amikor Észak-Bukovinába 
1940-ben bevonult a szovjet haderő. Ő lett 
Csernovic városának polgármestere, s őrnagy- 
ként vett részt a nagy honvédő háborúban. Ha- 
zatért (a háromszéki Lemhényből származott), 
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s az RKP harcosaként állott Gheorghe Ghe- 
orghiu-Dej mellé az Országos Demokrata Arc- 
vonal megalakítására. Valójában kétnyelvű em- 
ber, székely gyermekkor és román mozgalmi 
iskolázottság nevelte mindkét nép fiává. Felis- 
merte Kurkó Gyárfás vezetői rátermettségét, s 
ott állt most közte és a román kormányfő közt a 
sportpálya emelvényén. Belőle nem parttalan 
derűlátás, hanem az aggály, a gond, a figyel- 
meztetés szólt. 

„A szabadságjogokat – mondotta –, ezt az 
egyenlőséget, ezeket az igazi jogokat, igazi sza- 
badságjogokat, melyeket már megadott a kor- 
mány, csak úgy lehet kiszélesíteni és megtarta- 
ni, ha azt a megengedett magyar zászlót nem 
azért tűzzük ki, hogy provokáljuk vele a román 
tömegeket, hanem azért, hogy együtt hordozva 
a román zászlóval, kimélyítsük testvériségün- 
ket! Testvéreim! Tudnunk kell azt, hogy a 
nemzetiségek jogainak szabadsága csak úgy 
védhető meg, ha megerősítjük a román demok- 
ráciát, ha megerősödik a román demokrata kor- 
mány, amelynek sok ellensége van.” Ebben a 
gondolatmenetben óva intett minden türelmet- 
lenkedéstől, mert a még megoldatlan kérdések 
rendezése is csak a demokrata kormány helyze- 
tének megszilárdításától s a román tömegek bi- 
zalmának megnyerésétől várható. „A román– 
magyar barátság lesz a biztosítéka annak – is- 
mételte ő is a sarkigazsággá vált mozgalmi té- 
telt –, hogy a Duna-medencében a népek meg- 
találják az utat a tartós békéhez, és soha többé 
nem lesznek eszközei semmiféle imperializ- 
musnak, más népek leigázására.”  
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A beszédek elhangzása után Bányai László a 
kongresszuson megválasztott Központi Intéző 
Bizottság nevében határozati javaslatot olvasott 
fel, melyben a kongresszus leszegezi, hogy cél- 
jait a román és magyar tömegek baráti közele- 
désén át kívánja megvalósítani, bizalommal a 
Groza-kormány iránt. A legsürgősebben ren- 
dezendő tíz nyitott kérdés a felvonult tömegek 
beleegyezésével határozattá emelkedő doku- 
mentum szerint a következő volt: „a) az állam- 
polgárság rendezése, különös tekintettel a sa- 
játságos viszonyokra; b) a nem fasiszta eltávo- 
zottak visszatérésének rendezése; c) az anya- 
nyelv használatának tiszteletben tartása; d) az 
észak-erdélyi demokratikus közalkalmazottak 
besorolása; e) a dél-erdélyi területeken élő ma- 
gyarság bekapcsolása a közigazgatásba; f) a 
magyar nyelvű közoktatás biztosítása; g) a ko- 
lozsvári magyar egyetemi oktatás állami bizto- 
sítása; h) a székelyföldi népfelesleg áttelepíté- 
sének megnyugtató megoldása; i) a földosztás 
ellenőrzése a nemzeti jogegyenlőség szempont- 
jából is; j) eltörlése mindazoknak a törvények- 
nek, amelyek megkülönböztetést tesznek nem- 
zetek, fajok és vallások között.” 

A következő esztendőkre ez lett az MNSZ 
reálpolitikájának lényege: a demokratikus ro- 
mán kormánnyal együttműködve teljesíteni 
az erdélyi magyarság akár sérelmekből, akár a 
növekvő igényekből fakadó jogos követeléseit. 
Vagyis: a hatalom részeseként folytatni a küz- 
delmet minden olyan reakciós törekvéssel 
szemben, amely a jogegyenlőséget fenyegetve 
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a román–magyar együttélést és együttműkö- 
dést gáncsolja el. A Magyar Népi Szövetség- 
nek már az 1945-ös országos kongresszus ide- 
jén 387 753 tagja volt (ennyi volt Csákány Béla 
szervezeti jelentése szerint a kiadott igazolvá- 
nyok száma), s ez a tömeg az adott politikai 
körülmények közt a Groza-kormány oldalán 
tekintélyes módon támasztotta alá az ország 
demokratizálásának történelmi követelményét. 

A kedélyeket ebben az időben a román és a 
magyar egyetem létkérdéseinek egyeztetése, 
egy internálási hullám és Kacsó Sándor fogva- 
tartásának botrányos ügye kavarta fel. Mind- 
három eset a Groza-kormány és az MNSZ 
együttműködésének próbaköve lett. 

A két kolozsvári egyetem viszonyának szabá- 
lyozására két előzetes zavaró eset vetett ár- 
nyat. Amikor közvetlenül a felszabadulás után 
egy teherautórakomány román egyetemi sze- 
mélyzet jelent meg Nagyszebenből a magyar 
egyetem gondozásában levő klinikákon, az ér- 
kezők nekiláttak a magyar feliratok leszaggatá- 
sának, mire a szovjet katonai hatóságok kiuta- 
sították a türelmetlen csoportot. Később azon- 
ban, már a két egyetem közt folytatott első tár- 
gyalások után, előttünk ismeretlen magyar fel- 
jelentők arra bírták rá a városparancsnokságot, 
hogy a Feleki Tetőn állítsa meg a visszatérő 
egyetem karavánját. Vasile Vaida kérésére ne- 
kem kellett felmennem a szovjet katonai pa- 
rancsnokhoz a Centrál Szállodába, hogy ismer- 
vén a közben létrejött egyetemközi megálla- 
podásokat, az MNSZ részéről kérjem a határ- 
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zár feloldását. Ez megtörtént, s most már be- 
költözött a visszatérő Ferdinánd Egyetem is a 
folytatólag működő magyar egyetem mellé. 
Még áprilisban, a Groza-kormány uralomra 
jutását megelőzően, Vasile Pogăceanu főispán 
elnökletével sikerült új tárgyalásokat kezdeni a 
két egyetem elhelyezésével kapcsolatos kérdé- 
sekben. Két rektor, a magyar egyetem részéről 
Miskolczy Dezső, a Nagyszebenből hazatérő 
román egyetem részéről Emil Petrovici, két 
nemzetközileg is elismert tudós (az egyik 
ideggyógyász, a másik nyelvész) képviselte 
szakemberekből álló küldöttség élén a tárgyaló 
feleket, s miután a Bukarestből erre az alka- 
lomra ideérkezett Aurel Potop nemzetnevelés- 
ügyi államtitkár s Luka László mint az ODA 
küldöttje kifejtette a két egyetem mind bel-, 
mind külpolitikai szükségességét, a két egye- 
tem részéről igényelt épületeket és felszerelé- 
seket igazságosan sikerült megosztani. A ta- 
nácskozások eredményeképpen az ODA s a 
román, valamint a magyar egyetemi tanács kö- 
zös javaslattal fordult a kormányhoz, olyan tör- 
vényrendeletet sürgetve, amely kimondja a 
nagyszebeni egyetem visszatérését Kolozsvár- 
ra, s egyben tartalmazza a kolozsvári magyar 
egyetem fennállását is. A megegyezés még a 
szovjet katonai közigazgatás alatt önállósult 
helyi erők erkölcsi eredménye volt, a törvé- 
nyes véglegesítés a tiszta ODA-kormányra 
várt. 

Értetlenül fogadta a közvélemény a régi 
rendszerben többé-kevésbé kompromittált sze- 
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mélyek internálását. Míg a szovjet katonai köz- 
igazgatás idején – tehát az észak-erdélyi ön- 
kormányzat alatt – a tisztogató bizottságok 
szabályszerűen, az érintettek és környezetük, 
munkatársaik meghallgatásával, a nyilvános- 
ság színe előtt végezték igazoló munkájukat s 
így az igazság megállapítása hozzávetőlegesen 
sikerült, addig most ismeretlen kritériumok – 
talán a volt tisztogatások véleményezése, de 
többnyire feljelentések – alapján került sor 
számos internálásra, s egyelőre az is bizonyta- 
lan volt, hogy milyen fórum vizsgálja ki a le- 
tartóztatottak ügyét. Úgy vélem, az igazi ok az 
egységes romániai közigazgatás helyreállításá- 
ból következő „párhuzamosság” igénye volt: a 
demokrata kormány magyarországi és bulgáriai 
mintára erélyesen hozzálátott a háborús bűnö- 
sök felelősségre vonásához, az Antonescu- 
rendszer és a szovjetellenes rablóháború, a zsi- 
dóüldözések vezetői ellen véres tömeggyilkos- 
ságokat leleplező perek indultak, s az egységes 
közvélemény megkívánta egyidejűleg a 
Horthy-rendszer és a német megszállás expo- 
nenseinek megbélyegzését is. Amíg azonban 
Romániából a fegyveres felkelés után aligha 
távozhattak a háborús bűnösök, addig az ilyen 
elemek Észak-Erdélyből idejében elmenekül- 
hettek a közelgő front elől, s így az igazságte- 
vés „egyensúlya” eleve kétségessé vált. In- 
kább kisemberek kerültek nálunk bajba, s hol 
egy hétgyermekes vízszerelőért, hol egy közis- 
merten népbarát református papért, sőt az el- 
lenállási mozgalomban részt vett Nagy László 
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városi tiszti főügyészért is személyesen kellett 
közbelépnem, igazolván a feljelentésekkel 
szemben ártatlanságukat vagy ügyük jelenték- 
telenségét s visszaszerezvén szabadságukat. 

Semmiképpen sem volt menthető azok er- 
kölcstelen magatartása, akik a zsidók deportá- 
lása idején nem a részvétet tanúsító közhangu- 
lat, még csak nem is Márton Áron püspök szó- 
székről elhangzott bátor tiltakozása szellemé- 
ben jártak el, hanem „felsőbb parancsra” dur- 
ván, gonoszul viselkedtek a téglagyárba gyö- 
möszölt, majd vagonokba lökött és idegen föld- 
re, lágerekbe hurcolt áldozatokkal. Kár, hogy a 
szociáldemokrata Erdély hasábjain ezekért is 
szót emeltek, sőt egy ankét ott a zsidókérdést 
úgy próbálta feszegetni, mintha például a Vilá- 
gosság valamiféle faji kapcsolatok következté- 
ben ítélkeznék a zsidóság meghurcolásában 
részt vett tisztviselők embertelensége felett... 
A válasz természetesen nem maradt el. Szer- 
kesztőségi cikkben mondtuk ki: „Aki a zsidó- 
ság ellen vétett, árulója volt a magyar nép 
ügyének is. Akik a zsidóságot kirabolták és el- 
hurcolták, s akik mindezekhez a műveletekhez 
ravasz számításból vagy hitvány szolgalelkű- 
ségből segédkezet nyújtottak, tulajdonképpen 
a német megszállásról, magyar százezreknek a 
fasiszták rablóháborújában való feláldozásáról 
s a magyar paraszt és munkás végletekig való 
kizsákmányolásáról terelték el a közfigyelmet. 
Aki a zsidóság ellen vétett, arra a magyar nép 
nevében akarunk és fogunk lesújtani. Ez a Vi- 
lágosság álláspontja. Ebből nem engedünk, te- 
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kintet nélkül arra, hogy esetleg éppen ellensé- 
geinkkel vagyunk egyfajúak, és azok mellé ál- 
lunk, akiktől – az Erdély célzásaival ellentét- 
ben – egyes-egyedül a származás különböztet 
meg. Az az adottság, amelynek a demokratikus 
társadalomban nincsen többé semmi szerepe.” 
Ám még ilyen esetekben sem a – sokszor név- 
telen – feljelentések alapján történő interná- 
lást, hanem a törvényes felelősségrevonást, 
vagyis a kellő nyomozást, vádemelést és megin- 
dokolt ítéletet tartottuk egyedül célravezető- 
nek. Magatartásunkat rövidesen egy bukaresti 
hír igazolta: a fővárosban megszüntették a tör- 
vénytelen internálásokat, éppen a feljelentések 
megbízhatatlansága miatt, s nálunk is rövide- 
sen törvényes eljárás lépett a sokszor ártatla- 
nokat sújtó és felesleges izgalmakat keltő, 
túszfogáshoz hasonló őrizetbevételek helyébe. 

A bűnösök tetteik mértékében bűnhődjenek, 
de általánossá tenni a vádakat, hát ez is előíté- 
letet, ellenszenvet, bűnt rejteget. Volt, akinek 
nem tetszett, hogy a Világosság hosszú hóna- 
pokon át rendszeresen közölt Ki tud róla?- 
rovatában bárkinek helyt adott, hogy katona- 
hozzátartozóit keresse, s akadt, aki fejét csó- 
válta, amikor a tordai és marosludasi MNSZ- 
tagok segítségével eltemettük a hótakaró el- 
tűntével kint a mezőkön talált honvédteteme- 
ket, s megszerveztük az azonosítottak adatai- 
nak közlését családjukkal. Fasiszták emlékét 
támogattuk volna? Inkább a fasizmus ugyan- 
csak halálba sodort áldozatainak adtuk meg az 
emberséges végtisztességet. Fasiszták és nem 
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fasiszták, sőt antifasiszták összetévesztésére 
jellemző volt az 1944. augusztus 23-a után sok 
más dél-erdélyi magyar közéleti emberrel 
együtt Nagyenyedről Tirguzsiuba hurcolt és 
ott internált Kacsó Sándor esete is. A Brassói 
Lapok ismert demokrata vezércikkírója, a Vá- 
sárhelyi Találkozón minden nacionalizmusnak 
hadat üzenő s a román–magyar egymásratalá- 
lást éltető szónok, a „kisebbségi humánum” 
igehirdetője, Dél-Erdély magyarságának iro- 
dalmi vezére egyszerűen mint magyar került 
lágerbe, s érthető, hogy arcképét minden fel- 
vonuláson meghordoztuk, feliratos táblán kö- 
vetelve hazabocsátását. Ilyen értelemben ost- 
romolta az MNSZ minden alkalommal az ODA 
korifeusait, majd a hatalomra jutott ODA- 
kormányt. Ezért adta közre Kakassy Endre, a 
fogságban sínylődő író régi munkatársa, la- 
punkban azt a kicsempészett Kacsó-verset, 
melyből a felfogásához minden helyzetben kö- 
vetkezetes költő testvériség-hívása zengett: 

...most új igéi szállnak 
születendő új világnak. 
Az egész világon végig 
már új Eszme arca fénylik. 
Magyarok, románok, szlávok, 
új ige szól már hozzátok. 

Ige, mely joggá avatja, 
hogy ki milyen nemzet tagja. 
Olyan joggá, melyből Élet 
fakad az új nemzedéknek, 
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hogy értelme legyen végre, 
miért életét megélje. 

Egyszerű kádencia onnan a havasok alól, 
hogyne ütött volna szíven az emlékezés? Baka 
koromban én is onnan üzentem prágai és po- 
zsonyi barátaimnak, magamba ölelve a közös 
égboltot, Kacsó Sándor derűlátásának azonban 
az álmok megvalósulása szempontjából több 
esélye volt. Június elején a Groza-kormány 
végre feloszlatta a tirguzsiui lágert, s tíz hóna- 
pi fogság után 1945 júniusa végén Kacsó Sán- 
dor hasonló sorsú író-társával, Vita Zsigmond- 
dal együtt hazakerült, hogy bekapcsolódjék új 
távlatokra nyíló közéletünkbe. 

Tagadhatatlan, hogy Észak-Erdély betago- 
zódása a demokrata Romániába éppen úgy ket- 
téválasztotta az itt élő magyarság köztudatában 
az államiság és a nemzetiség fogalmát, mint 
ahogyan már serdülő koromban ez a kettő szét- 
vált a kisebbségivé lett fiatal magyar értelmi- 
ség gondolkozásában. Akkor azonban ellensé- 
ges indulatú kormányzatok nacionalista poli- 
tikájával szemben kellett fennmaradásunk 
számára ideológiai támpontot szereznünk, 
részben az ellenzékiség lehetséges formáit ke- 
resve, részben egy olyan felülemelkedésre tö- 
rekedve, mely a merev nemzeti államiság he- 
lyébe föderatív megoldást sürgetett. Most más 
volt a helyzet. Az új hatalomban való részese- 
dés reményében magán a román államkereten 
belül ígérkezett testvéri megoldás az együttélés 
számára, s éppen ez az országon belüli ki- 
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egyenlítődés nyitott ablakot a nacionalizmusok 
felszámolására szélesebb dunavölgyi és kelet- 
európai kitekintésben. Ez az eszmei beállítódás 
a múltból is egy élő nemzetköziség hagyomány- 
rendszerét csiholta elő, jelképpé váltva mind- 
azt, ami az új lehetőségekben rejlő folyto- 
nosságra utalt. Távolabbról Dózsa és Horea 
időben egymás mellé tolt alakja derengett fel 
közös ideálnak (nem véletlen, hogy az újonnan 
elnevezett kolozsvári Dózsa és Horea utcát 
összekötő híd helyreállításakor Dózsa és Ho- 
rea hídja néven szerepelt a sajtóban), s még in- 
kább 1848 forradalmi és szabadságharcos emlé- 
ke elevenedett meg az új tudatalakulás szár- 
nyaló képzeletében. 

A munkásmozgalmi klasszikusok munkáival 
egy időben jelentek meg sorra olyan munkák, 
mint Jordáky Lajos esszéi a márciusi ifjúságról 
és a márciusi gondolatról, újranyomták Józsa 
Béla Petőfi-idéző füzetét a harmincas évek vé- 
géről, az EMKE Bözödi György szerkesztésé- 
ben s az én bevezetőmmel 1848–49-es doku- 
mentumgyűjteményt dobott piacra, s közvetle- 
nül a Groza-bevonulást követően színházi es- 
télyen ünnepelte az első szabad március 15-ét 
Kolozsvár magyarsága. Az új 48-as kultusz 
azonban a legkevésbé sem hasonlított régi for- 
radalmak olyan szellemidézésére, mellyel 
Marx találó kritikája szerint „a hagyománytól 
megszentelt álruhában s ezen a kölcsönvett 
nyelven játsszák meg a világtörténelem új jele- 
netét”. A népfronti politika s a belőle nyíló né- 
pi demokrácia ténylegesen a múlt században 
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elbukott demokrata forradalom korunkig nyúló 
utópolgári követeléseit tette magáévá, most 
már a munkásság vezető erejével, jogosan tá- 
masztva fel a magyar lakosság érzésvilágában 
Kossuth és Petőfi korának még el nem halvá- 
nyult igéit. De éppen a múlt tanulságai kész- 
tettek most bennünket arra, hogy őszinte mér- 
legelés, becsületes kritika alapján elhárítsuk az 
emlékekből mindazt, ami akkor, 1848-ban hi- 
bának bizonyult, vagy amit azóta a polgári mí- 
toszteremtés nacionalista módon eltorzított. 
Tapasztalatunk már volt az antifasiszta eszten- 
dőkből, amikor is mind a nemzeti, mind a pa- 
rasztkérdésben felülvizsgáltuk a nagy hagyaté- 
kot, s azt ragadtuk ki tisztán, ami nem adhatott 
többé alkalmat félreértésekre. A Világosság ki 
is mondta: „...minden eddig volt március 
15-i emlékezés fojtottságával és felemásságával 
szemben végre nyíltan és szabadon, a maga tel- 
jes, harcos valóságában idézhetjük Petőfi for- 
radalmának minden tanulságát, igaz egységben 
minden demokrata románnal, harcos szövet- 
ségben a zsarnok fasizmus megsemmisítésére 
törő Szovjetunióval, egy lángérzésben a Duna- 
völgye s Európa minden szabadságharcos nem- 
zetével.” Szobám faláról mindmáig szól Ko- 
vács Zoltán festőművész színpadi díszletterve a 
vörös, a magyar és a román zászlóval, háttér- 
ben Bem erdélyi testvérszózatával, úgy, aho- 
gyan ama ünnepi rendezvény az első március 
15-én a valóságban is fogadta a közönséget. A 
történelmi jelkép történelmi jelszóvá élesedett. 

Nem maradhatott el a magyar és a román 
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történelmi emlékezés egyeztetése sem. Éppen 
itt kellett mindkét fél számára a közös eredő- 
vonalnak, a mai végkifejletig ért következetes- 
ségnek a mutatóit megtalálni mérgező és elté- 
rítő egyoldalúsággal szemben. Úttörő volt e té- 
ren a román irodalomban rendkívül járatos Ka- 
kassy Endre, aki A román negyvennyolc címen 
máris megkísérelte az egyeztetést. A Világos- 
ság-cikk rámutat Kossuth és Avram Iancu 
szembekerülésének tragédiájára, mindkét olda- 
lon feltárva a hibát, de rávilágít arra az egy- 
másratalálásra is, ami Kossuth és Nicolai Băl- 
cescu 1849-es találkozásaiból kiindulva megad- 
ta románok és magyarok közös emlékezésének 
kulcsát. „Ha tiszta látóhatárt és friss levegőt 
akarunk itt tájainkon – írja Kakassy –, akkor a 
románnak ismernie kell azt a Bălcescut, aki a 
magyar népet a román nép természetes szövet- 
ségesének tekintette, a magyarnak pedig nem- 
csak az ifjú Kossuthot kell tisztelnie, kinek 
egyik-másik tettéből a sovinizmus hervasztó- 
perzselő lángja csap ki, hanem a másikat is, ki 
a bujdosásban lehiggadván s tájainkon józanab- 
bul széttekintvén, a dunai államszövetség, a 
dunavölgyi népek egyenrangúságának gondo- 
latához érkezett el. Vegyük revízió alá a törté- 
nelmet mindkét oldalon.” 

Kirobbanó manifesztáció volt 48 új értelme- 
zése és tanulságainak korszerű mozgalmi beve- 
tése mellett Petőfi halálának régente is meg- 
ült, de most a szabadság érzetével párosult 
megünneplése. Az MNSZ Kolozsvárt az Egye- 
temi Sportparkban országosan meghirdetett 
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Petőfi-napokat nyitott meg, majd színházi dísz- 
előadás következett (a János vitéz bemutatá- 
sát Janovics Jenő színigazgató vezette be). 
Plakátokon, lapokban, gomblyukakban megje- 
lent a Budapestről már hazatért László Gyula 
képzőművész-régészprofesszor Petőfi-jelvé- 
nye, én sem maradtam el az igazi Petőfi 
bemutatásával, kiemelve az Egyenlőségi Klub- 
ban játszott szerepét, országszerte szavalták 
Szentimrei Jenő röpke és hatásos Petőfi- 
versét. A költő arcképe alatt vonult fel a Pető- 
fi-napok közönsége a hazatérő győzelmes Vö- 
rös Hadsereg fogadtatására, s a gyászévfordu- 
lóra tízezrek gyűltek össze Segesvárt, csak a 
Székelyföldről egész szekértábor. 

Kolozsvárról egy külön e célra összeállított 
vonatszerelvényen indultak el a vasúti műhe- 
lyek, a gyárak, az iskolák, a falvak küldöttsé- 
gei a Petőfi-megemlékezés színhelyére (ami- 
kor egy helyütt hazatérő csapatok számára 
akarták elvenni a mozdonyt, a Dermata- 
zenekar rázendített az Internacionáléra, s a 
szerelvény szabadon szaladhatott tovább). A 
segesvári Városháza dísztermében Kacsó Sán- 
dor beszéde avatta a Petőfi-napot a Dunavöl- 
gye jelképes összefogásának ünnepévé. Ott lát- 
tuk Gheorghe Vlădescu-Răcoasa nemzetiség- 
ügyi minisztert, Groza Péter üdvözlő levelét 
hozta el Romulus Zaroni, a földosztó Ekés-mi- 
niszter, a román írókat N. D. Cocea képvi- 
selte, vele jött, felszólalt, velünk együtt ünne- 
pelt Mladen Iszajev bolgár költő, az antifasisz- 
ta szabadságharc bolgár hőse, Magyarországról 
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pedig Gergely Sándor érkezett meg, hogy a 
néptestvériséget a felszabadult Budapest nevé- 
ben is éltesse. Végeláthatatlan zarándokoszlop- 
ban gyalog ment ki a fehéregyházi Petőfi- 
emlékhez az egész Erdélyből egybesereglett 
tömeg, soraiban az Ekések román parasztkül- 
döttségével, s kint a turulos emlékoszlopnál 
egyfelől a falu székely harisnyás magyar fiai, 
másfelől bőrtüszős román fiataljai vártak min- 
ket fegyelmezett, néma őrségben. Megperdül- 
tek a dobok, s Kurkó Gyárfással ketten he- 
lyeztük a szabadságharcosok sírjára az MNSZ 
cserfa koszorúját. Mit éreztem? A csöndet él- 
tem át, s benne mindent, amiért küzdeni kel- 
lett és küzdeni kell tovább. 

Mondjam még el, hogy a koszorúzást követő 
politikai népgyűlésre visszatért Segesvárra és a 
sportstadionba tódult a tömeg. Az ünnep itt, 
Petőfi, Kossuth, Gábor Áron és Bălcescu ha- 
talmas arányú képei alatt, érte el tetőpontját. A 
Józsa Béla Athenaeum szavalókórusa a Föltá- 
madott a tenger... sorait zúgta, négy kolozs- 
vári üzem egyesített énekkara Márkos Albert 
szerzői vezényletével a Véres napokról álmo- 
dom... látomásait idézte. A népgyűlés vezér- 
szónoka, Kurkó Gyárfás Románia egész ma- 
gyarsága nevében üdvözölte a román kormány 
és az ODA képviselőit, a magyarországi és 
bulgáriai íróküldöttséget s a felvonult román 
forradalmi parasztküldöttséget. Beszéde a vi- 
lágszabadság költőjét méltatta, aki nemcsak a 
magyar népé, hanem minden népé, amely a vi- 
lágszabadság teljes megvalósításáért küzd. 
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Mindez ugyan örök általánosság, de akkor és 
ott, a Küküllő partján, mintha magát a valósá- 
got is jelentette volna. Legalábbis részben. A 
csehek és szlovákok ugyanis hiányoztak a szín- 
képből (őket is meghívtuk volt). Helyettük 
elértek hozzánk az első rossz hírek a szlovák- 
magyar együttélés válságáról. Megkülönbözte- 
tések kezdődtek, a magyarok kitelepítésének 
réme fenyegetett. 

Árny hullott a szivárványra. 
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Segesvárról hazatérve váratlan orron ütés ért. 
Kedden, július 31-én délelőtt üresen találtam a 
Világosság szerkesztőségét. Kiderült, hogy tá- 
vollétemben a főispáni hivatal egy hétre betil- 
totta a lapot, megtorlásul egy július 13-án 
megjelent felhívásért, melyben az MNSZ je- 
lentéstételre szólította fel a közönséget az ide- 
gen vagyonok ellenőrzését végző bizottság el- 
járásaival kapcsolatban. 

Ezt a kérdést részletezte Kurkó Gyárfás 
Igazságosan! című írása, mely július 16-án a 
lap vezérhelyén arra adott utasítást az MNSZ 
szervezeteinek, hogy jegyzőkönyveljék és 
küldjék be a központba „a CASBI egyes tiszt- 
viselői által” a lakosságnak okozott sérelmeket. 
A román betűszó egy állami szervet jelentett: 
az Ellenséges Vagyonokat Kezelő és Ellenőrző 
Intézetet. Ez nacionalisták kezén vagyonuk- 
ból fosztotta ki az Antonescu-rendszer elől 
Észak-Erdélybe menekült kisemberek ezreit, 
egyoldalúan csak a Horthy-rendszer elől Ro- 
mániába kényszerült románokat véve védelmé- 
be. Kezdettől fogva éles jogharcot folytattunk 
a hamis értelmezések ellen, s az MNSZ kifogá- 
solt felhívását megmagyarázó, az általánosításo- 
kat már elkerülő Kurkó-cikk félreérthetetlenné 
tette, hogy tőlünk „távol áll a CASBI törvé- 
nyes keretek között mozgó munkájának a meg- 
akadályozása, de mikor ezt a keretet egyes 
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elemek, legyenek azok bármilyen fajtájúak, 
rendűek és rangúak is, átlépik, és a törvényt, a 
kormány utasításait, vagy a fegyverszüneti 
szerződést takaróul használják fel egyéni célja- 
ikra és szegény román állampolgárságú munká- 
saink és parasztjaink zaklatására, mint az érde- 
kelt nemzetiség képviselői, kötelességünk til- 
takozó szavunkat hallatni.” Az ügyet konkré- 
tan értelmező cikket figyelembe nem véve, a 
lap egyhetes betiltása az első felhívás általá- 
nossága ürügyén mégis elrendeltetett. 

Ritkán robbanok, de most az egész romániai 
magyarság, sőt az ország s – vendégeinkre való 
tekintettel – a Dunavölgye felelőtlen kihívásá- 
nak, minden közös ügyünk megsértésének és 
elgáncsolásának éreztem, hogy éppen a Petőfi- 
ünnepségekről szóló beszámoló sikkadjon el a 
betiltó rendelkezés miatt. Azonnal mozgósítot- 
tam mindenkit, szerkesztőket, nyomdát, ter- 
jesztőket, s önhatalmúlag, teljes nemzetiségi és 
nemzetközi felelősségem tudatában összeállít- 
tattam és kinyomattam a szerdára, augusztus 
1-re keltezett számot. Összeütközésbe kerül- 
vén a kormányhatósággal, a Szövetséges Ellen- 
őrző Bizottsághoz fordultam beleegyezésért, 
s a régi jó ismerős, egy még Kolozsvárt elérhe- 
tő szovjet őrnagy tudtával a szokottnál nagyobb 
példányszámban kedd reggelre az utcára került 
a betiltott újság (a Világosságot közlekedési vi- 
szonyaink nehézsége miatt előredatáltuk, így 
esett keddre a szerdai jelzésű szám). Nyilvá- 
nosságra került azon frissiben mindaz a fel- 
emelő gesztus, ami Segesvárt és a fehéregyházi 
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sírnál magyar–román–szláv történelmi egymás- 
ratalálást kiáltott meg a szabadság mámorával, 
s ugyanebben a számban jelent meg a kommu- 
nista párt első Kolozs megyei nagygyűlésének 
anyaga is: Luka László tízezernyi közönség 
előtt kifejtett gondolatmenete az ország de- 
mokratizálásáról. Csak az utolsó oldalon jelez- 
tük, hogy a Világosság egy hétig nem jelenik 
meg, felfüggesztették. 

A törvényt betartottuk, de hogy a közlendők 
jelentőségére való tekintettel egy lapszámot a 
betiltás után is kierőszakoltam, ezért felelős- 
ségre vonathattak volna. Erre nem került sor, s 
mint annyiszor később, amolyan fél-győzelmet 
ünnepelhettem. Mire ugyanis újra megjelen- 
hettünk, a bekövetkezett események eltörpí- 
tették a hatóságainkkal való súrlódást, mert 
szivárványhitünkre új, minden eddiginél söté- 
tebb árnyék vetődött. Amikor augusztus 9-i 
jelzéssel újra megjelent a Világosság, fejléce 
felett gyászkeretben ez volt olvasható: „Elte- 
mettük Kovács Pál és Nagy József munkásvér- 
tanúkat.” 

Mi történt? A lapbetiltást követő vasárnap, 
tehát 1945. augusztus 5-én Kolozsvár lakossá- 
ga nemzeti különbség nélkül a Szabadság térre 
vonult fel, hogy üdvözölje a Vörös Hadsereg 
oldalán győzelmet aratott Román Hadsereg ha- 
zatérő csapategységeit. Az ünnepség után zárt 
menetben hazavonuló munkások ellen jobbol- 
dali terroristák véres merényletet követtek el. 
A Malinovszkij marsallról akkoriban elnevezett 
tér egyik saroképületéből (ahol a mozi van) ér- 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 99 

te tűzrajtaütés a Dermata bőrgyár munkásait. 
A menet élén vörös zászlót hordozó Nagy Jó- 
zsef gyári munkás holtan rogyott össze, kihullt 
kezéből a lobogó, s holtan terült el a kövezeten 
Kovács Pál tűzoltó is, körülöttük többen sú- 
lyosan megsebesültek... Az újonnan induló 
Világosság már csak arról tudósíthatott, hogy 
ötvenezer dolgozó mélységes gyásza kísérte 
utolsó útjára Kolozsvár újabb munkásvértanú- 
it. A véres esemény hírére Kolozsvárra érke- 
zett a Groza-kormány két tagja, Teohari Geor- 
gescu belügyminiszter és Vasile Răşcanu had- 
ügyminiszter, s jelenlétük nemcsak a megtá- 
madott nemzetiség számára jelentett elégtételt, 
hanem a demokrata létalapjában kikezdett or- 
szág erélyes állásfoglalása is lett a reakcióval 
szemben. A lezajlott Petőfi-napok alkalmából 
nagyobb íróküldöttség tartózkodott nálunk 
Magyarországról, s így eshetett meg, hogy a 
Nemzeti Színház épülete előtt felravatalozott 
két munkás búcsúztatásán Illyés Gyula mellé 
kerültem. Láthatta, mint a magyarság lelkiis- 
meretének őre, hogy a gyászban velünk oszto- 
zott a kormány s nemzeti különbség nélkül az 
újra vörös zászlai alatt kivonult munkásság. 
Hallhatta a román és magyar szónokok gyász- 
beszédeit, a merénylők felelősségrevonását, 
Simó Gyula közös demokrata harcra eskető 
szavait, s bizonyára megjegyezte a román had- 
ügyminiszter katonás kijelentését is: „Galád 
bűnösök azok, akik megkísérelték, hogy gyű- 
löletet szítsanak testvérek között, az itt élő né- 
pek között, akik békésen, békés munkával 
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akarnak élni egymás mellett ezen a földön.” 
Együtt meneteltünk fel a Házsongárdra a vé- 
geláthatatlan tömeggel. A két áldozat koporsó- 
ját vállon vitték az üzemek egymást felváltó 
munkásai. A provokáció visszájára fordult, ez a 
feledhetetlen tüntetés, a két hős temetése, 
nemhogy ellentétet erősített volna, hanem el- 
lenkezőleg, az ország demokratizálásának 
újabb fogadalma, bizonyítéka, sorskötése lett. 

Mindaz, ami Kolozsvárt történt, fokozott 
éberségre, a demokráciáért való tudatosabb 
összefogásra intett. Érthető Kurkó Gyárfás 
harcos üzenete az újra meginduló Világosság 
olvasóihoz: „...őrködnünk kell a hatóságok 
egészséges munkálkodásán, a kormány utasítá- 
sainak szigorú betartásán és nem utolsósorban 
a nemzetiségi törvény teljes tiszteletben tartá- 
sán, ahol pedig ez nincs meg, ott annak hala- 
déktalan megvalósításán.” S érthető az is, hogy 
Illyés Gyula ezek után Bukarestben hogyan 
nyilatkozott a román–magyar viszony lehetősé- 
geiről Costa Carei román írónak, Petőfi fordí- 
tójának. A hangulat kétségtelenül nyomott 
volt, hiszen ezekben a napokban ért el hozzánk 
Hiroshima borzalmas pusztulása, mint az 
atomháború rémének első intése, s nem marad- 
hatott nyom nélkül lelkeinkben az éppen folyó 
potsdami értekezlet ama döntése, hogy Len- 
gyelországból, Csehszlovákiából és Magyaror- 
szágról a világháború epilógusaként kitelepítik 
a német lakosság nagy részét... Ilyen baljós 
csillagképek közepette hangzott el Illyés Gyu- 
la szép kijelentése (megjelent a bukaresti Tur- 
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pulban), bizonyára tartalmazva a Kolozsvárt 
átéltek tanulságait is: „Erdély nem lehet többé 
közöttünk civakodás melegágya. A békesség 
asztalává kell tennünk, mely köré mindnyájan 
leülhetünk, akik megértjük és szeretjük egy- 
mást.” 

Románia nagy történelmi fordulatának, az 
antifasiszta front oldalára való fegyveres átál- 
lásnak első évfordulója közeledett, s közel fél 
esztendeje volt már uralmon az ODA-kor- 
mány, de a népi demokrácia törvényes meg- 
erősödése, az építő nyugalom még nem kö- 
vetkezett be. A munkásegységfront köré fel- 
zárkózott erőknek a kormányzás minden ágá- 
ban nemcsak a régi fasiszta elemek kiküszöbö- 
lésére kellett törekedniök, hanem le kellett 
számolniok a Maniu-párti és Brătianu-párti el- 
lenzékkel is, amely a konszolidáció megakadá- 
lyozása végett nem átallotta igénybe venni a 
régi fasiszta eszközöket és embereket. Szálló- 
igévé vált Groza miniszterelnök egy nyilatko- 
zata arról, hogy „homok van az államgépezet- 
ben”, s ama reakciós igyekezet során, hogy a 
tömegeket a nacionalizmus mákonyával bódít- 
sák el s fordítsák szembe a demokratikus kor- 
mányzattal, az erdélyi magyar lakosság vált 
mindennapos áldozattá. A Maniu-gárdák fegy- 
veres bosszúhadjárata ugyan már lehetetlenné 
vált, s csak egy-egy terrorcselekményben je- 
lentkezett, mint amilyen a kolozsvári merény- 
let volt a magyar munkások ellen, de puskák 
helyett az akták háborúja következett be. A 
gárda csak eszközt cserélt, s most már a tisztvi- 
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selők alaptalan elbocsátása, a tanítók éhezteté- 
se, a személyzeti besorolások késleltetése, kis- 
emberek tulajdonuktól való megfosztása, az 
anyanyelv használatának korlátozása, az igaz- 
ságtalan pénzügyi megterhelések egész sora, 
a törvényes rendelkezések szabotálása vált 
mindennapossá a magyar nemzetiséggel szem- 
ben, nem szólva a közbiztonság hiányairól, ve- 
rekedésekről és a magyar intézmények ellen 
intézett nyílt támadásokról. Ilyen viszonyok 
közt elmaradhatatlan volt az MNSZ felfoko- 
zott harca a sérelmek ellen, ennek azonban ép- 
pen az volt a sajátossága, hogy nem meddő el- 
lenzékiség alapján állt, hanem a hatalomban 
való szerves politikai részvétellel magának a 
Groza-kormánynak a döntő erejű segítségét 
vette igénybe a panaszok orvoslására. 

Helyénvaló, hogy tisztázzuk egy merőben 
„sérelmi politika” és a sérelmeket orvosló – 
esetünkben a román demokratikus erőkre tá- 
maszkodó – „reálpolitika” különbségét. Lát- 
szólag egyszerű a képlet, de nemismerete, fél- 
reértése, kiforgatása mind a mai napig kísért 
nemzetiségi életünkben, a sérelmek orvoslását 
nem a hatalom demokratizálódásától s az abban 
való osztozástól remélve, hanem a bajok meg- 
váltásától magától várva csodát. Az újra kiéle- 
sedő ellentétek ezen időszakában Kacsó Sán- 
dor eszményi publicisztikája a nacionalizmus 
Kainjával helyezte szembe a szabadságmozgal- 
mak Ábelét, Kurkó Gyárfás kemény írásaiban 
az állandó harcot, minden demokrata állampol- 
gár közös harcát hirdette a közélet megtisztítá- 
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sáért, magam pedig „vasidegekkel” ismétel- 
gettem, hogy jogos követeléseinkért szót emel- 
ve tulajdonképpen a román népet is védjük ab- 
ban a förtelmes kártyajátékban, ahol csak oda- 
dobott ütőlap a magyarüldözés, s a tulajdon- 
képpeni tét a Groza-kormány eltávolítása. 

A jogos igények kielégítésére s a közrend 
megszilárdítására az MNSZ új nemzetiségi tör- 
vénytervezetet dolgozott ki, alapul véve és a 
szerzett tapasztalatok alapján kiegészítve a 
Vlădescu-Răcoasa-féle nemzetiségi rendelke- 
zéseket, s a javasolt szöveget Demeter János 
mutatta be nekünk egy kolozsvári ülésen. Itt 
került szóba az állampolgársági törvény módo- 
sításának szüksége, az egyetem még mindig 
függő ügye és egy közigazgatási előterjesztés, 
amely az önkormányzat elvére épült. Ilyen jogi 
felkészültséggel ment fel Bukarestbe Kurkó 
Gyárfás egy harminctagú küldöttség élén, 
hogy az állami ünneppé vált augusztus 23-a al- 
kalmából ne csak formai tiszteletünket fejezze 
ki a kormánynak, hanem részletesen meg is 
tanácskozza a kormányférfiakkal a közös ro- 
mán–magyar építés elé tornyosuló akadályok 
eltávolítását. Nemcsak egy-egy részlet megbe- 
szélése volt soron, hanem a romániai magyar- 
ságot érintő kérdés-összesség tisztázása. A kül- 
döttség több együttes ülést tartott a miniszter- 
tanáccsal, s az első eredményekről Kurkó 
Gyárfás már közben, egy brassói MNSZ- 
gyűlésen (s természetesen a sajtó által a széle- 
sebb közönségnek is) számot adott. Itt hang- 
zott el az az önérzetes, de a helyzet nehézségei 
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felől kétséget nem hagyó kijelentés: „Sem 
több, sem kevesebb jogot nem igényelhetünk 
magunknak annál, amennyit ki tudunk vívni. 
Nem a kávéházakban, sem pedig a szobák vagy 
műhelyek mélyén való suttogással kell folytat- 
ni a nemzetiségi politikát, hanem nyíltan ki 
kell állni. Meg kell mondanunk, hogy mi fáj, 
mit akarunk. Jogainkért harcot kell vívnunk. A 
harcban nem állunk egyedül: szövetségeseink 
is mellettünk vannak.” 

Teljes beszámolóra Kolozsvárt került sor 
nagygyűlés keretében, ahol az elnök mindnyá- 
junk megnyugtatására közölte, hogy a bukares- 
ti tárgyalások eredményeként az egész ország- 
ra kiterjesztik a Horthy-rendszer alatt kötött 
jogügyletek megsemmisítéséről szóló s eddig 
csak Észak-Erdélyben érvényes rendelkezést, 
ami a dél-erdélyi magyar érdekeltek számára 
jogorvoslást jelent. Amnesztiában részesülnek 
az eleddig katonaszökevényeknek minősítet- 
tek, akik az Antonescu-rendszer elől Magyar- 
országra menekültek. Új, kedvező állampolgár- 
sági törvény készül, felülvizsgálják az igazság- 
ügyi besorolásokat. Új nyelvrendelet jele- 
nik meg. Csíkszeredában a törvényszék elnöki 
tisztségét magyar bíróval töltik be. Visszave- 
szik állásaikba a román állampolgárságú volt 
MÁV-alkalmazottakat. A Székelyföldön ezen- 
túl magyarul is kiírják az állomások nevét. Az 
eredmények közt szerepelt a földreform- 
sérelmek felülvizsgálása és magyar mezőgazda- 
sági iskolák felállítása. A magyar szövetkezete- 
ket egyenrangúsítják a román szövetkezetek- 
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kel. Magyar művészeti felügyelőség létesül, 
élére Szentimrei Jenő kap kinevezést. Elisme- 
rik a kolozsvári Magyar Színház állami jellegét. 
Rendeződik a CASBI-ügy is. Elfogadják az 
MNSZ iskolai bizottságának a népiskolákra, 
szakiskolákra és középiskolákra vonatkozó ja- 
vaslatait, vagyis iskolai önkormányzatunkat, s 
kilátásba helyezik a kolozsvári magyar egyetem 
tanárainak kinevezését. A szürke adminisztra- 
tív megfogalmazás és felsorolás minden szava 
mögött maga a nyomorgó közélet, az erdélyi 
magyarság ezernyi gondja-baja rejtőzött, kis- 
emberek tömegeinek szorongását oldotta fel a 
bukaresti jó hír. 

Nem kegyről, nem alkalmi kijárásokról volt 
itt szó, hanem az érdekek okos összeegyezteté- 
séről. A Groza-kormány éppen válságon esett 
át, s a megegyezés az MNSZ küldöttségével 
saját pozícióját is erősítette. Mi is volt a válság 
oka? Elsősorban külpolitikai. Angol és ameri- 
kai részről olyan kijelentések hangzottak el, 
hogy mindaddig nem kötnek békét Romániá- 
val, amíg az ország élén „nem reprezentatív 
jellegű kormány” áll. Mihály király erre a há- 
rom nagyhatalomhoz fordult, s miután kide- 
rült, hogy Anglia és az Egyesült Államok ro- 
mániai képviselői szovjet kartársuk tudta nél- 
kül kérték a Groza-kormány lemondatását, 
maga a király szögezte le, hogy nincsen kifogá- 
sa a Groza-kormány ellen... A kormány nem 
is mondott le, s erről a Világosság szeptember 
4-én rendkívüli kiadásban számolt be. A szen- 
zációnak megfelelő, hangzatos cím: A Groza- 
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kormány nem hagyja el a helyét. A kiadvány 
közli a minisztertanács egyhangú nyilatkozatát, 
felsorolja a fél év alatt elért eredményeket s ki- 
tér a nemzetiségi kérdésre is, kijelentve: „Az 
együtt lakó népek és a román nép jogegyenlő- 
ségének elvétől vezérelve a kormány kizárta a 
soviniszta izgatás lehetőségét és megteremtette 
a nemzetiségek békés együttélésének feltétele- 
it az ország határain belül.” Erős szavak bé- 
lyegzik meg a romániai demokrataellenes reak- 
ció kulissza mögötti intrikáit és kombinációit, 
melyekkel az országban széthúzást akartak kel- 
teni, s a nyilatkozat azzal zárul, hogy a kor- 
mány tántoríthatatlanul folytatja 1945. március 
6-án megkezdett építő munkáját. 

Ami a nemzetiség kérdését illeti, pergessük 
párhuzamosan a számára kedvezőtlen vagy 
kedvező hírek fekete–fehér csíkját. A Világos- 
ság közlése szerint szeptemberben: a mérai 
gazdákat puskalövéssel, gépfegyvertűzzel el- 
űzik kaszálójukról a szomszéd falubeliek, Ko- 
lozsborsa, Kolozsgyula, Csomafája, Fejérd ma- 
gyar lakosai nem mernek saját házukban alud- 
ni, Szászfenesen kézigránátot dobtak be Turós 
Mihályné ablakán, a hóstáti földészek védel- 
met kérnek késelő terroristákkal szemben, vi- 
déki csendőrségek lázítás vádját emelték a Pe- 
tőfi-ünnepségek rendezői ellen, a Világosság 
nem kap papirost s néhány napig nem tud meg- 
jelenni, Bánffyhunyadon egy újonnan jött isko- 
laigazgató bezáratta a magyar polgári iskolát, 
Szováton még mindig ropognak a Maniu-gárda 
fegyverei, Nagybányán reakciós tüntetők le- 
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rombolták Lendvay Márton színművész szob- 
rát, a brassói rendőrségen véresre verték Szabó 
Zoltán főorvost, az MNSZ egyik vezetőjét, 
Nagysármáson terroristák lelőtték Jánosi 
Györgyné földművesasszonyt... A fekete 
csíkkal szemben fut a fehér, s ahogy az idő ha- 
lad, ez válik erősebbé: ugyancsak szeptember- 
ben a marosvásárhelyi magyar orvostudományi 
kar megkapta a volt katonai iskola és a közkór- 
ház épületét, megjelent a rendelet két erdélyi 
magyar tankerületi főigazgatóság megszerve- 
zéséről (Kolozsvárt Hadházy Sándor, Brassó- 
ban Erdélyi Gyula kapott főigazgatói kineve- 
zést), új iskolaügyi rendelet megnyitja a dél- 
erdélyi magyar iskolákat, s intézkedik a ma- 
gyar tanszemélyzet besorolásáról az egész or- 
szágban. Bukarestben magyar tannyelvű kö- 
zépiskolát állítanak fel, Budapestről visszakap- 
juk a kolozsvári Magyar Színház elhurcolt be- 
rendezését. Októberben: megérkezik 1054 ma- 
gyar tanító besorolása, rendelet jelenik meg a 
magyar középiskolák működéséről, leváltják és 
törvény elé állítják a CASBI harácsolóit, tör- 
vénybe iktatják a Bolyai Tudományegyetem 
felállítását, s kinevezik tanárait, feloszlatnak 
minden gyűjtőtábort. Novemberben: ünnepé- 
lyesen megnyílik Marosvásárhelyen 150 első- 
éves hallgatóval a magyar orvostudományi fa- 
kultás... Alulról, a régi társadalom rejtekeiből 
újabb s újabb sérelmek, felülről, a demokrati- 
kus kormányzat részéről újabb s újabb megol- 
dások, s a két csík egymásba keveredve szalad 
tovább. 
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Közben, egyidejűleg, véresen bontakozott 
mindnyájunk elé a múlt ijesztő látomása. Sza- 
bályosan, tárgyilagosan, a demokrácia erkölcsi 
igazságszolgáltatásaként kezdte meg működé- 
sét Bukarest után immár Kolozsvárt is a nép- 
törvényszék, s az a tény, hogy Pollák-Paul 
Endre közvádló mellett Bányai László, az 
MNSZ egyik alelnöke (én voltam a másik alel- 
nök) vizsgálta ki a háborús bűnösök ügyét, a 
népbíróság összetételében pedig a munkásegy- 
ségfront és a szakszervezetek képviselői is he- 
lyet kaptak nemzeti különbség nélkül, biztosí- 
tékot jelentett bármely előítélettel és elhajlás- 
sal szemben. Borzalmas volt a panoráma, bár- 
mely illúziót és részrehajlást cáfolva azonban 
kegyetlenül kellett ez a képsor. A MADOSZ 
egyik bátor vezetőjének, Szabó Árpád egyete- 
mi hallgatónak a gyilkosai, aradi sziguranca- 
hóhérok, éppen úgy itt feleltek kegyetlensé- 
geikért, mint a Horthy-szoldateszka jobboldali 
elemeinek helyi kiszolgálói (a főbűnösök nem 
kerültek elő), s nem ártott a feledékeny és hi- 
székeny, mindenesetre rosszul tájékozott ma- 
gyar közönségnek a szilágynagyfalusi, ördög- 
kúti, ippi, szentgotthárdi tömeges kivégzések 
felderítése a maguk nem kevesebb mint 325 
román paraszthalottjával, a bánffyhunyadi 
papgyilkosság, a kissármási zsidóirtás tettesei- 
nek leleplezése, s annak az aljas újságírói se- 
gédletnek a bemutatása, mellyel Kolozsvár fa- 
sisztái a részvétet tanúsító közhangulattal 
szemben egy irgalmatlan, embertelen antisze- 
mitizmus uszítóiként hoztak szégyent a ma- 
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gyarságra. Kellett ez a jeges zuhany, hogy fel- 
ébressze akár a román, akár a magyar lelkiis- 
meretet bármely oldal terroristáival szemben. 
Közírói hitelem, kommunista becsületem, ma- 
gyar öntudatom erkölcsi kötelességének érez- 
tem, hogy a fasizmussal való törvényes leszá- 
molásban magam is állást foglaljak, egy nemze- 
tiségi reálpolitika pedig egyenesen előírta, 
hogy főszerkesztői voltomban a néptörvény- 
szék igazságtevő munkásságát támogassam. Ipp 
és Ördögkút című írásomban a horthysta, a 
Gyanta és Tenke címűben pedig a manista tö- 
meggyilkosságok megtorlását sürgettem, s ké- 
sőbb is nemegyszer vetettem fel a „magyar 
Auschwitz”, Kissármás szerencsétlen zsidó ki- 
végzettjeinek gyászos emlékét. 

Új értelmet kapott október 6-ának megün- 
neplése. Ugyanakkor, amikor híre járt, hogy 
szlovák soviniszták ledöntötték Klapka 
György honvéd tábornoknak, a komáromi vár 
– egyébként temesvári születésű – hős védőjé- 
nek szobrát, az aradi várban magyar munkások 
és iparosok helyreállították a 13 vértanú kivég- 
zése helyén magas kőemelvényre helyezett és 
1940-ben lerombolt gránitoszlopot, s a múze- 
umban visszakerült helyére a gazdag 
1848–49-es szabadságharcos ereklyegyűjte- 
mény. A Kultúrpalota dísztermében zajlott le a 
gyásznap ünnepsége az Egyesült Nemzetek lo- 
bogói, valamint a román, magyar és jugoszláv 
zászló alatt, s mint a Világosságban megírtuk: 
„Arad város magyarságának legszélesebb réte- 
gei voltaképpen csak ezen a napon ocsúdtak fel 
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az elmúlt idők kisebbségi érzületéből.” Kurkó 
Gyárfás szónoklatában az az öröm jutott kifeje- 
zésre, hogy a felszabadult népek ma megvaló- 
síthatják a demokráciát, melyért 96 esztendő- 
vel azelőtt bitófa és golyó járt. A Groza- 
kormány nevében Nicolae Stoica, a propagan- 
daügyi minisztérium küldöttje Kossuth és Băl- 
cescu tanításából merítve, a magyar szabadság- 
harc bukásának közös tanulságaként a dunai 
népek szövetkezését éltette. Amikor rám ke- 
rült a sor, a „honvéd” szó fasiszta bemocsko- 
lóival szemben a Petőfi korabeli kifejezésnek 
mint legszebb nevezetnek a dicsőségéről emlé- 
keztem meg, az utánam felszólaló őrnagy pedig 
a román hadsereg nevében méltatta az egykori 
honvéd tábornokok történelmi áldozatát. Más- 
nap a helyrehozott emlékműnél koszorúkat he- 
lyeztek el a különböző képviseletek, s Gábosi 
Tamás ferencrendi atya, az MNSZ intézőbi- 
zottságának tagja imát mondott. Hazajövet, 
úgy emlékszem, Nagyszalonta táján leroskadt 
az autónk, s Szentimrei Jenővel, aki verseit 
hozta el az aradi ünnepségre, csak úgy tudtuk 
folytatni utunkat, hogy kétfelől a sárhányóra 
ültünk. Öröm lázában égtünk mindketten, el- 
bírtuk a jeges szelet. Közben Kolozsvárt is 
megnyílt az Óvárban a hányatott sorsú, most 
rendbe szedett 48-as múzeum. Kossuth és 
Táncsics emléktárgyai közt Senkálszky Endre 
színművész ez alkalomból Adytól a Magyar ja- 
kobinus dalá-t szavalta el egy töretlen forradal- 
mi folytonosság forró érzésével. 

Egy népállomány, etnikai csoport, népi kö- 
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zösség léte és sorsa végeredményben mégsem 
pusztán a körülményekhez akármilyen bölcsen 
alkalmazott reálpolitikától függ. Az erdélyi 
magyarság fejlődésének hozzákapcsolása a népi 
demokráciát képviselő és a szocializmus felé 
nyitott Groza-kormányzathoz a történelmi 
helyzetnek megfelelő politikum volt, az ön- 
fenntartás azonban sohasem az alkalmazkodás 
függvénye, hanem fordítva: a népi közösség 
saját erejének önkifejtése az az elsődleges kö- 
vetelmény, amelynek természetesen minden- 
kor tekintettel kell lennie a környezet adta le- 
hetőségekre, hogy az alanyi hordozó, a nemze- 
tiség magát megtarthassa és korszerűen meg- 
valósíthassa. A korszerűség a nemzetiségben is 
jelentős szerepet játszó munkásosztály új társa- 
dalmi célkitűzéseiben rejlett, ezek azonosak 
voltak Románia egész munkásságának, így te- 
hát a kormányzó ODA magját alkotó munkás- 
egységfrontnak a szocialista törekvéseivel, 
ami azt jelenti, hogy az MNSZ beállása az Or- 
szágos Demokrata Arcvonalba a kormányhata- 
lom kérdésén innen és túl, sokkal mélyebben, 
a haladás tudatos és tudományos vállalásában 
gyökerezett. Egy egész nemzetiség jövőjéről 
lévén szó, mégsem lett volna helyes „csak a 
munkásságba nézni”, ahogy Lenin a szektás 
szűkkeblűséget jellemezte. Az MNSZ vezető 
kommunistái az egész erdélyi magyar etniku- 
mért éreztek felelősséget, amikor egy nemzeti 
jellegű forradalmat hívtak életre, s ezernyi tak- 
tikai lépés közepette ennek az életképes ma- 
gyarság-résznek az önösszeszedését, önmegfo- 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 112 

galmazását, közületi önkifejtését vállalták stra- 
tégiai alapnak. S mert a tudományos szocia- 
lizmus nemzetközi tanában közös volt a társa- 
dalmi törekvés, az MNSZ vezette kisebbségi- 
nemzeti forradalom nem jelentett elszigetelő- 
dést, hanem mély megértéssel a többségi nem- 
zet, az új történelembe lépő románság hasonló 
önmegteremtése iránt a két kibontakozás pár- 
huzamát szorgalmazta, egyetemes dunavölgyi 
térbe helyezve a román–magyar viszonyt. 

Semmi köze sem volt tehát a nacionalizmus 
megbukott járataihoz mindannak, amit az erdé- 
lyi magyarság a napi politikától függetlenül – 
avagy pontosabban: azon felülemelkedve – sa- 
ját magának megteremtett. Ez volt az életké- 
pesség tényleges jele: az önerő. Láttuk már a 
Hazatérők Otthona széles és országos mozgal- 
mának tömegeket mozgató jelentőségét: a fa- 
siszta háborús kényszer folytán elüldözöttek és 
elsodort katonák visszatérésének társadalmi tá- 
mogatását a segélynyújtás elemi eszközeivel. 
Ez a spontánul erőre kapott mozgalom minden 
félreértés és gáncsoskodás ellenére a béke- 
években is helytállt, amikor már Keletről is, 
Nyugatról is ezrével, tízezrével özönlöttek ha- 
za a kiszabadult hadifoglyok (volt hét, amikor 
20 ezer átutazó hadifoglyot kellett Kolozsvárt 
ellátni). Mi sem bizonyítja jobban e helytállás 
erkölcsi tisztaságát, mint az a tény, hogy az ál- 
lomásokon és menhelyeken nyújtott élelmezé- 
si, orvosi és ruházati segély az átutazóknak 
nemzeti különbség nélkül kijárt... Hasonló 
önsegélymozgalommá nőtt az MNSZ még 1945 
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júniusában létesített országos Petőfi-alapja is. 
Már negyedéve a Groza-kormány volt ural- 
mon, de a belső szabotázsok következtében 
még éheztek tanítóink és tanáraink, mire fel- 
hívást bocsátottunk ki ezzel a jelszóval: „Ne 
várjunk mindent mástól. Segítsünk önmagun- 
kon!” Nem kevesebb mint 1600 főnyi tansze- 
mélyzetet kellett még társadalmi segélyben ré- 
szesíteni, hogy őszre a magyar oktatás biztosít- 
va legyen, s már az első 24 órában befutottak 
az első adományok. A legelső adakozók közt ott 
volt egy nyugdíjas, egy orvos és egy kiskeres- 
kedő, a Világosság szerkesztősége és kiadóhi- 
vatala azonnal 200 ezer lejt tett le a közös alap- 
ra (egy példányszám ára ekkor 40 lej). A „népi 
önsegély” láza végigfutott Erdélyen, s már 
alig három hét elteltével örömmel jelenthette 
az MNSZ központja, hogy az erre a célra for- 
galomba hozott Petőfi-emléklapok elszámolá- 
sából ötmillió lej gyorssegélyt utalhatott ki! A 
magyar lakosság saját zsebéből látta el a ko- 
lozsvári Magyar Tudományegyetem akkor még 
be nem sorolt tanárait, tisztviselőit és alkalma- 
zottait, segélyben részesültek a kolozsvári Me- 
zőgazdasági Főiskola nélkülöző tanárai, s a Pe- 
tőfi-alap fedezte a sepsiszentgyörgyi Székely 
Nemzeti Múzeum újjászervezésével, valamint 
a Székelyudvarhelyre tervezett erdészeti és 
bányászati főiskola előkészítésével kapcsolatos 
kiadásokat. 

Öröm nyomon követni a fiatalság önszervez- 
kedését is. Egy közös ülésen, ahol a hazatért 
román és a magyar egyetem diákjai kötöttek 
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szövetséget, Fodor Sándor, a magyar ifjak szó- 
noka előrelátóan jelentette ki: „Ezzel a meg- 
egyezéssel olyan távlat nyílt meg a román és 
magyar diákság előtt, melyet most felmérni 
nem is tudunk. Mi leszünk azok, akik újra 
megteremtjük a kapcsolatot a két sokat szenve- 
dett nép között.” Rövidesen megalakult a Mó- 
ricz Zsigmond Kör „a sajátos magyar kérdések 
és az erdélyi magyar kultúra ügyének szolgá- 
latára”, s ebből lett a Móricz Zsigmond Kollé- 
gium, az új nemzedék szocialista gondolkozás- 
módját alakító, termékennyé tevő népi intéz- 
mény. Az alapító fiatalok, élükön a már az 
MNSZ kongresszusán is feltűnt Szabó István- 
nal, bizakodva fordultak román kollégáikhoz, 
az igazság közös útját keresve, s az erdélyi ma- 
gyarság hídszerepéről nyilatkozva levelet küld- 
tek a budapesti Györffy István Kollégium di- 
ákjainak is, többek közt ezekkel a szavakkal: 
„A kölcsönös gyűlölködés pokollá változtatta a 
Tündérkert népeinek életét. Helyre kell hoz- 
nunk azt, amit apáink, őseink elrontottak, s ki 
kell alakítanunk az őszinte megbékélést a ro- 
mánság és önmagunk között.” Az MNSZ meg- 
szerezte a kollégium számára Mátyás király 
óvári szülőházát, s a beköltöző diákok súrol- 
tak, mostak, meszeltek, begyűjtötték a kellő 
bútorzatot, otthont varázsoltak maguknak a 
maguk erejéből. Az itt felpezsgő tudományos 
és irodalmi élet, a meghívott előadók és a fiatal 
alkotók termékeny kölcsönhatása, a Mátyás- 
szülőház jelképével díszített népi kiadványok 
sorozata, az itt kiforró új szellem a maga sok- 
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rétű szakmaiságával hamarosan olyan gócpon- 
tot teremtett, ahol a következő évtizedek 
számára vezető írók, nyelvészek, történészek, 
pedagógusok, a nemzetiségi önismeret és szo- 
cialista hazafiság, a román–magyar és tágabb 
dunai együttműködés legjobbjai szerezték meg 
külön kiképzésüket. Kár, hogy a Móricz Zsig- 
mond Kollégium története épp úgy megíratlan 
még, ahogyan megírásra vár a kollégium anya- 
intézetének, a Bolyai Tudományegyetemnek, 
sőt a pártfogoló Magyar Népi Szövetségnek a 
története is. 

A szerkesztőségben rostokolva, számtalan 
ankétra, gyűlésre járva, az ország minden ré- 
szében – falun és városon – az MNSZ szerve- 
zeteit látogatva, volt-e, lehetett-e magánéle- 
tem? Miután László Gyula, akinek elhagyott 
lakását őriztem, családjával együtt hazatért, 
egy ideig közösen laktunk, majd a Pasteur- 
intézet felett, egy apácakolostorral szemben 
szereztem a Botanikus Kertre néző villalakást, 
s mert a múltból semmink, a szó szoros értel- 
mében semmink sem maradt, az elhagyott va- 
gyonok városi kezelőségétől vásároltunk ilyen- 
olyan bútort, és szerényen berendezkedtünk. A 
beköltözésünkkor csüggesztő látványt ébresz- 
tő, ki tudja, milyen látogatókon átesett szobák 
végül is otthonná váltak. Kevés szabad időm- 
ben a kis Ferkővel játszadoztam, gyermekkori 
meseországaimat az asztalon felépítve, s közö- 
sen vártuk az új kis testvérkét, aki télire ígér- 
kezett. Még elég fiatal voltam arra, hogy na- 
ponta többször is leereszkedjem vagy felka- 
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paszkodjam a lejtős Trefort utcán. Képzele- 
temben mindig útközben szövegeztem meg ké- 
szülő cikkeimet, s nem is caplattam, hanem fu- 
tottam, szinte repültem, senkit nem látva ma- 
gam körül. Legkedvesebb az otthon csöndje 
volt, Vargyasról mindig itt volt velünk Rebi 
valamelyik húga segédkezni a háztartásban, s 
így maga a falu sem hiányzott mindennapjaink- 
ból. Sokat jelentett számunkra Gaál Gábor ha- 
zajövetele. Őt Franciaországig vitte el a száza- 
da, s most újra bekapcsolódva a közéletbe, ma- 
ga is a nemzetiségi lét rengeteg ügyébe-bajába 
keveredett, írószövetségtől és tankönyvek 
szerkesztésétől az egyetemen elfoglalt filozó- 
fiai tanszék merőben úttörő munkálataiig. Ün- 
nepünk volt, ha fel-fellátogattunk Gaálékhoz, 
úgy is mint komáékhoz, lévén ők Ferkő fiunk 
keresztszülei, s úgy is, mint a köz gondjaiba 
merülő vitatársak. 

Az egy helyben topogás körülményei közt 
nemegyszer vált monotonná az önmagát sűrűn 
ismétlő mozgalmiság. Még az ünnepekben is 
volt már ellentmondás a szavak, jelek, álmok 
szépsége s a nyers valóság visszahúzó erői 
közt. Az idő telt, s a kis dolgok nagyságában, 
részleteredmények bűvöletében serkentettük 
magunkat tovább. 

Volt azért néhány olyan kedves óra, amikor 
nem kellett felkészítenem, szerveznem, irányí- 
tanom az időt, amikor nem volt muszáj izgul- 
nom a pillanatokért és beszélnem, szónokol- 
nom a jövőbe. Emlékezem például a fehér 
szakállas Gala Galaction görög-ortodox főpap 
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és Vásárhelyi János református püspök talál- 
kozására. Egyszerű kísérő voltam, szótlanul 
hallgathattam nemes párbeszédüket. A vendég 
a Biblia mai román nyelvre való lefordításával s 
következetes humánumával vált ismertté, s a 
Király utcai püspökség fogadószobájában, 
ahová elkalauzoltam, az ökumenikus mozgalom 
– tehát az össz-keresztény vallási összefogás – 
új lehetőségéről értekezett kartársával. Magam 
ugyan diákkorom óta nem vagyok hívő, de az 
istenséget mint legfőbb igazságtevőt az embe- 
riség legszebb gondolati vívmányának érzem, s 
érthető érdeklődéssel figyeltem két jeles teoló- 
gus közeledését, a felemelkedést a felfogásbeli 
különbségek fölé, s az egymásratalálást az új 
világ forradalmi humanizmusának légkörében. 
Vagy hogyan felejteném el azt a néhány szép 
órát Csőgöréknél, amikor Radu Cioculescu és 
az öreg Bánffy Miklós egy-egy korty enyedi 
bor mellett közös irodalmi problémákról egy 
eszményi európaiság talán elmúlt, talán újra- 
születő szintjén cserélhette a szót. A román 
vendég, Marcel Proust fordítója, a Pen Club 
főtitkári minőségében látogatott el az újonnan 
alakult Romániai Magyar Írók Szövetsége ko- 
lozsvári székhelyére, s itt a Majális utca csönd- 
jében jött össze a Nyugatról hazajött gróffal, 
akinek ekkor már játszották Az ostoba Li című 
háborúellenes darabját, Kovács György talán 
legnagyobb színpadi sikerével. Európa elmoz- 
dult helyéről, s itt most valami visszaállt mind- 
abból, amire ifjúkoromból annyi nosztalgiával 
emlékezhettem. Feledhetetlen számomra egy 
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kalotaszegi kirándulás is, amikor Kós Károly- 
lyal és Méliusz Józseffel együtt ezt a tájat, ezt 
a népet mutattuk be a hozzánk ellátogató Gri- 
gore Preoteasă sajtóigazgatónak s a vele érke- 
zett Leonid Jakovlevics Levi őrnagynak, a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság sajtófőnöké- 
nek. Nem volt semmi mozgalmi lámpaláz és el- 
rendezés, semmi protokollum, világért sem 
akartunk most egymástól semmit, de éppen eb- 
ben a szabadosságban kapott levegőt a román– 
magyar viszony. Körösfőn csodálatos népmű- 
vészeti szobában fordultunk meg, Vistán törté- 
netesen egy lakodalmas házba tértünk be. Preo- 
teasă és Levi poharat emelt a fiatal pár bol- 
dogságára, s közmegelégedésre a vendégek is 
beálltak a híres csűrdöngölő-táncba. Magam- 
ban hordom mind a mai napig a román sajtó- 
igazgató, ismert illegalista meglepett szavait, 
melyekkel hozzám hajolt s megsúgta: 

– Nem tudtam. Nem tudtam, hogy a vörös 
folyó magyar faluban ered! 

Az itt szerzett benyomásokat nem is volt kár 
magával vinnie Bukarestbe. Úgy gondolom, 
sohasem árt a hivatalos koturnuszokról leszáll- 
va személyesen is barátkozni, csengő pohárral 
kezünkben. 

A konszolidáció lassúságával ellentétes 
arányban nőtt az erdélyi magyar tömegek 
áramlása, szervezkedése, tömörülése a Magyar 
Népi Szövetségben. A magyar lakosság a nyu- 
gati határsávtól a Székelyföldig vagy észak-déli 
méretben Máramarosszigettől Orsováig el- 
szórtságában s a román néppel való történelmi 
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elvegyültében hamar felfogta az MNSZ reális 
irányelveit, s a szervezet tagságának létszáma 
1945 végére elérte a 450 ezer főt, védelmet re- 
mélve a vezetéstől s helyileg önmagától (az 
MNSZ mindenütt székházat rendezett be, mű- 
velődési csoportokat alakított, az önsegély 
százféle módját gyakorolta). Fenn azonban, 
magában a vezetésben, a kifáradás jelei mutat- 
koztak. A hovatovább idültté vált sérelmek, a 
húzd meg–ereszd meg tétovasága, ellentéteket 
támasztott hol balos, hol jobboldali fenntartá- 
sokkal. 

Szociáldemokrata körök ama felfogásán túl, 
hogy a munkásmozgalmon kívül nincs is szük- 
ség külön nemzetiségi szervezkedésre, fel- 
felbukkant az MNSZ aktivistái közt a külön 
erőkifejtés céltalanságának gondolata, s Kurkó 
Gyárfásnak nemegyszer határozottan kellett 
fellépnie a túlzott, szélsőbaloldali szektariániz- 
mus ellen, amely szívesen párosult a nemzeti 
kérdést lekicsinylő s az osztályharcot a népélet 
egészéből kiszigetelő radikalizmussal. Az Er- 
dély szerkesztőinek ismételten az MNSZ léte 
ellen irányuló sugalmazásaival nekem kellett 
újra meg újra felvennem a harcot. Hadd idéz- 
zem egyik vezércikkemből: „Bírálni lehet, sőt 
kell is a Magyar Népi Szövetség működését. 
Meg kell állapítani újra meg újra, hogy valóban 
demokratikusan képviseli-e a magyar nép min- 
den dolgozó rétegének nemzetiségi érdekeit? 
Aki azonban tényleges bírálat helyett magának 
az egységes nemzetiségi szervezetnek a létjo- 
gosultságát vonja kétségbe, az tulajdonképpen, 
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akarva–nem akarva, újra a román és magyar re- 
akció prédájává teszi a romániai magyarság 
ügyét, megfosztván ezt a magyarságot attól az 
elemi jogtól, hogy ügyeit saját maga képviselje 
és a haladó demokrácia fejlődésmenetének 
megfelelően intézze is.” 

Következményeiben veszedelmesebbnek 
mutatkozott az a türelmetlenség, amely az 
MNSZ reálpolitikájának eredményeit kérdője- 
lezte meg, s a román nacionalisták támadásaira 
hovatovább maga is nacionalizmussal próbált 
válaszolni. Könnyű, de téves volna most a két- 
féle nacionalizmust különféleképpen értékelni, 
a támadás és védekezés különbségére utalva, 
ám ha magyar részről nem is beszélhetünk eb- 
ben az időben semmiféle agresszivitásról, maga 
az elszigetelődés a román demokrata erőkkel 
való szövetkezést lazítva, kifogásolva, fel- 
mondva, ellenállhatatlanul valamilyen külső 
erőbe vetett csodamegoldás hitét keltette, új 
magyar illuzionizmusnak nyitva ablakot. Kapó- 
ra jött a párizsi béketárgyalásra való felkészü- 
lődés növekvő feszültsége, amely érthetően 
próbára tette az MNSZ közügyi magatartását. 
Az a tény, hogy a vezetés körül – éppen a szer- 
vezet munkaközösségeibe bevont értelmiség 
soraiban – feltünedező ellenzékiség konkrétan 
az MNSZ demokrata arcvonal-politikáját kép- 
viselő kommunisták ellen irányult, kimondat- 
lanul is jobboldali jelleget adott az eleinte 
sugdosásokban, röpcédulákban, falmázolvá- 
nyokban és gúnyversekben jelentkező, majd 
nyílt tettlegességekig érő megmozdulásnak, s 
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tárgyilagos megítélésben az ODA-kormányt 
támadó Maniu-féle reakció szövetségesévé 
vált. 

Ilyen körülmények közt gyűlt egybe az 
MNSZ százas intézőbizottsága 1945. november 
15-én a marosvásárhelyi Városháza nagytermé- 
ben. Az ODA követeként itt jelentette be Luka 
László a magyar tanítók és tanárok fizetésének 
és téli segélyének visszamenőleges kiutalását, 
az 1940 utáni adásvételi szerződések megsem- 
misítésének felfüggesztését, valamint a dél- 
erdélyi magyarokra vonatkozó amnesztiarende- 
let végrehajtását, de ugyanekkor figyelmeztet- 
te is az MNSZ vezetőségét azokra a reakciós 
elemekre, amelyek a magyar népi egység leple 
alatt a román demokráciával való szövetkezés 
aláásásán fáradoznak... Szóval: azokkal a bé- 
ketárgyalásokat megelőző sugalmazásokkal 
szemben, amelyek egyelőre megnevezhetetlen 
elemek részéről Erdély újrafelosztását remél- 
ték, Marosvásárhelyen az ODA részéről hatá- 
rozottan felvetődött az az igény, hogy az 
MNSZ a román–magyar ellentétek feloldására 
továbbra is a demokrácia közös megerősítésé- 
nek útját válassza s következetes ODA- 
politikájának egy kiélesedő helyzetben hang- 
súlyt adjon. A százas intézőbizottság ugyan 
nem érezte magát illetékesnek országhatár- 
kérdésekben dönteni, de november 18-án 
Románia magyar lakosságához intézett kiáltvá- 
nyában leszögezte: „Tudatában vagyunk an- 
nak, hogy az erdélyi nemzetiségi kérdés megol- 
dása nem határkérdés, hanem a demokrácia 
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megerősödésének, a nemzeti jogegyenlőség 
tényleges megvalósítása a határok feloldásának 
kérdése. Nem helyeselhetünk semmiféle «átte- 
lepítést, amely anyaföldünktől szakítana el. 
Nem helyeselhetünk semmiféle olyan törek- 
vést akár magyar, akár román részről, amely a 
bécsi döntéshez hasonló módszerrel, a nemzet- 
közi reakció szolgálatában, Erdélyből újra há- 
borús tűzfészket teremtene. Amilyen őszintén 
valljuk a román haladó demokráciával való 
együttműködésünk szükségességét, olyan nyíl- 
tan és őszintén kívánjuk a Magyarországgal va- 
ló szoros gazdasági, közművelődési és politikai 
együttműködést, az útlevélkényszer megszün- 
tetését és a vámhatárok eltörlését. Ez az 
együttműködés megteremti az előfeltételeit 
annak, hogy az évszázados ellenségeskedést el- 
tüntetve, Erdély a két népet eltéphetetlen egy- 
ségbe kovácsolja.” 

Elkerülhetetlen volt a továbbiakban annak 
leszögezése, hogy sok még a megoldatlan kér- 
dés, de az elmaradások okát a Groza-kormány 
ellen áskálódó román reakció mesterkedései- 
ben feltüntetve, a százas intézőbizottság kemé- 
nyen visszautasította a magyar reakció ama 
megnyilatkozásait is, amelyek során az a román 
reakció szövetségeseként jelentkezett. A hely- 
zet komolyságára jellemző, hogy az intézőbi- 
zottsági ülést követő népgyűlésre megérkezett 
Groza miniszterelnök is, aki a maga részéről 
újra kijelentette, hogy új gyűlölködést szító 
határtologatások helyett a határok megnyitásá- 
nak híve, mert, mint mondotta: „A mi elgon- 
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dolásunkban a határok nem választhatnak el, 
hanem közelebb hoznak.” 

Csak a csodavárásba kábulok nem vették 
észre, amit Méliusz József jegyzett meg a ro- 
mániai magyar írók marosvásárhelyi megjele- 
nésével és fellépésével kapcsolatban, hogy a 
százas értekezlet tulajdonképpen a nyolc évvel 
azelőtt ugyanott lezajlott Vásárhelyi Találkozó 
zászlaját emelte újra magasra. S nemcsak az 
írók vettek itt részt, hanem képtárlaton jelent- 
keztek ez alkalomból festőink is. Szolnay Sán- 
dor, Nagy Imre, Mohi Sándor, Bordy András 
festményei mellett „három komoly értékű fia- 
tal úttörő”, mégpedig Kovács Zoltán, Incze 
János és „az ismeretlenség homályából előtö- 
rő” Nagy Albert is itt tűnik fel a Világosság 
munkatársának, s bemutatkozik Benczédi Sán- 
dor székely szobrász is. Ne feledjük el itt Lász- 
ló Gyula művészettörténeti munkáját méltatni, 
az erdélyi magyar festők-szobrászok magas ér- 
tékeinek felvillantásában övé volt a rendezői 
érdem. Különben is a közművelődés gondja 
uralkodott mindvégig a konferencián. Már az 
első napon táviratban köszöntöttük az Állami 
Magyar Színház megnyitását Kolozsvárt, üd- 
vözletünket küldve „a hőslelkű színészeknek 
és színházi munkásoknak, akik a legnagyobb 
nélkülözések árán is híven kitartottak helyü- 
kön”. Megrázó volt a másnap érkezett hír, 
hogy a Bánk bán díszelőadása napján váratla- 
nul meghalt Janovics Jenő igazgató. Nem érte 
meg, hogy elsimulva a színházépületek meg- 
osztásának komor vitái, a helyreállított séta- 
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téri színházban ugyanúgy megnyissa a magyar 
színi évadot, mint már egyszer 1919-ben, ami- 
kor először kellett átadnia a Nemzeti Színház 
épületét s ide szorulnia társulatával a Szamos 
partjára. Felállottunk, a százas értekezlet né- 
mán tisztelgett Janovics Jenő emléke előtt. 

Az MNSZ elnöksége mellett működő orszá- 
gos közművelődési bizottság jelentését előadva 
nem kerülhettem el a bejelentést, hogy eladdig 
iskolahálózatunknak csupán kereteit sikerült 
kiharcolnunk, s ránk vár a következőkben az 
iskolarendszer demokratikus tartalommal való 
kiegészítése is, korszerű átszervezés új tanter- 
vekkel, új tankönyvekkel. „Legfőbb gondunk 
– mondotta a jelentés – tanszemélyzetünk biz- 
tosítása és új tanerők minél gondosabb felneve- 
lése. Éppen ezért tekintjük demokráciaellenes- 
nek, ha a mai viszonyok között a legnagyobb 
képesítéseket kérik tanárainktól és tanítóink- 
tól, tekintetbe nem véve az átmeneti idő nehéz- 
ségeit. Éppen ezért utasítjuk vissza azt az 
erőszakos purifikálási kísérletet is, amivel fe- 
lelőtlen és soviniszta elemek nem a ténylege- 
sen háborús bűnösöket akarják kiemelni, ha- 
nem a magyar iskoláztatást akarják megakadá- 
lyozni.” Nos hát, ez annak az igazoló bizott- 
ságnak szólt, melynek elnöke egyenesen a Já- 
nos vitéz kihagyását követelte a tananyagból, 
mert ott „magyarnak teremt az isten lovat”, 
aminek szerinte nyilvánvalóan nacionalista át- 
hallása van (nem tréfa, megtörtént). Végezetül 
25 pontban foglaltam össze mindazokat a ha- 
laszthatatlan kívánságokat, melyek teljesítése 
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nélkül a már törvényesen megalapozott romá- 
niai magyar iskolaügy szabadon nem fejlődhe- 
tik, s a román és magyar reakció prédájává vál- 
hat. Mindezek mellett bejelentettük egy nép- 
művelési program megindítását is, szabadegye- 
temi előadások, műkedvelő színjátszás, vala- 
mint az ének- és zenekarok Bartók és Kodály 
szellemében való újjászervezése segítségével. 
Nyíltan ugyan még fel nem lépett, de már so- 
rainkban suttogó türelmetleneinket azonban 
már éppen úgy nem hatotta meg sem az, hogy 
a százas értekezlet alkalmából megjelent Kacsó 
Sándor szerkesztésében a Falvak Népe új fo- 
lyamának első száma, sem mindaz a megemelt 
igény, amelyet a tényleges belső elrendeződés 
és mintaszerű román–magyar együttélés javára 
a kormány elé tártunk. 

Szektás előítéletek és kétféle nacionalizmus 
sorvasztó lángjai közt kellett kitartanunk a tö- 
megeink bizalmából ránk ruházott irányítás 
szükségszerűnek érzett és tudott vállalásai 
mellett. 
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Ha csupán a nyomtatott forrásokból indulnánk 
el a Magyar Népi Szövetség kebelében vagy 
körülötte feltűnt ellentétek okainak felderíté- 
séhez, amolyan házi perpatvarok, személyes- 
kedések, adminisztratív viták szintjére korláto- 
zódnék anyagunk. Az emlékíró feladata, hogy a 
jelentéktelennek tűnő súrlódások, elejtett cél- 
zások, nemegyszer hamar megcáfolható és meg 
is cáfolt vádak hátmögöttiségét firtassa, rámu- 
tatva a felszínen halványan vagy torzultan, 
mindenesetre elrajzoltan jelentkező igazi indí- 
tékokra. 

A szociáldemokrata sajtóban már kezdettől 
fogva meglévő ellenérzés az MNSZ mint nem- 
zetiségi tömegszervezet létével szemben még 
könnyen volt megmagyarázható a munkásegy- 
ségfronton ugyan kisimult, de a történelmi fel- 
fogásokban mégiscsak meglévő különbözőség- 
gel. Az Erdély szerkesztői oldaláról érthető 
volt a féltékenység, mely a kommunista veze- 
tés alatt kifejlődött MADOSZ, majd az ebből 
szélesült MNSZ egész Erdélyre kiterjedő tö- 
megbefolyásában a kommunista félnek a közös 
munkáskereteket túllépő hatáskörét nehezmé- 
nyezte, idővel azonban itt valami többlet jelent- 
kezett, ami már nem volt magából a szociál- 
demokrata munkáspolitikából magyarázható. 
Inkábbad abból a reformista megalkuvásból, 
amely a forradalmi út vállalása helyett valahol 
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a háttérben továbbra is – vagy éppenséggel új- 
ra – a polgári demokráciával való kiegyezés, 
szóval a nyugati hatalmi szférában felerősödő 
antikommunista törekvések oldalára volt visz- 
szavonulóban. Nem volt véletlen, hogy egyes 
konzervatív magyar társadalmi körök szíveseb- 
ben közeledtek a számukra elfogadhatóbb szo- 
ciáldemokráciához, mint a kommunisták felé 
nyitott MNSZ népi demokráciájához. Mindez 
még nem feszélyezte volna nemzetiségi reálpo- 
litikánkat (az MNSZ tagja lehetett akár a kom- 
munista, akár a szociáldemokrata párt tagja, s 
bárki pártonkívüli), amint azonban a készülő 
béketárgyalások előjátékaként bekerült a köz- 
véleménybe az országhatárok esetleges meg- 
változtatásának kényes kérdése, egy magyar 
szociáldemokrata–konzervatív koalíció elkép- 
zelhető lehetőségével együtt nőtt meg az 
MNSZ keretein belül is bizonyos ellenzékiség. 
Nem az apróka helyi ütközésekben, hanem va- 
lójában itt, a románsággal való együttélés vagy 
az ebből való kiszakadás dilemmájában rejlett 
az ellentétek feltételezhető tényleges oka. 

Nézzünk szembe őszintén ezzel a váratlanul 
nyakunkba szakadt határkérdéssel. Nem elő- 
ször, hanem az én nemzedékem számára immár 
harmadszor került előtérbe ez a probléma. 
Gimnazista koromban a még vérző Pozsony- 
ban, ahol a cseh legionisták belelőttek a de- 
mokráciáért küzdő munkástömegbe, került ke- 
zembe a Károlyi-kormány „Nem, nem, soha!” 
jelszavú röpcédulája, s több kisebbségi eszten- 
dő tapasztalatait kellett ifjan megszereznünk, 
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míg a szentistváni államhatárok más népek sza- 
badságát veszélyeztető restaurációjának bűv- 
köréből kivackolódva, mind a magyar irreden- 
ta, mind az utódállamokbeli nacionalizmus 
uszításaival szemben a dunai népek szövetke- 
zésének elvéhez elérkeztünk. Ehhez az új hu- 
manizmushoz segített – s Erdélyben ugyanez 
volt a folyamat –, éppen a kommunisták állás- 
foglalása az imperialista békeszerződésekkel 
szemben. Nem maradt titok, hogy a trianoni 
határvonás tulajdonképpen a magyar ellenfor- 
radalmi erőket támogató cseh és román bur- 
zsoá-földesúri kormányzatok jutalma volt a 
magyar kommün leveréséért... Legjobbjaink 
mind a Csehszlovákiát feldaraboló, mind az 
Észak-Erdélyt Magyarországhoz visszacsatoló 
bécsi diktátumoktól a lekötelezett Magyaror- 
szág függetlenségét féltették, joggal hivatkoz- 
va azokra a 48-as lobogókra, melyeket a Szov- 
jetunió küldött haza a volt cári zsákmányból, 
önállóságra buzdítva a német Drang nach 
Osten veszélyének kitett magyar államot. Nyit- 
va is volt a határkérdés még a szovjet-román 
fegyverszüneti egyezmény idején, arra az eset- 
re, ha Magyarország is szembefordul Hitlerék- 
kel. Nem ez történt, tudjuk, sőt az ellenkezője 
éppen Erdélyben, ahol a Lakatos-kormány pa- 
rancsára két magyar hadsereg a már a Szövet- 
séges Hatalmak oldalára átállt Romániába ha- 
tolt be, s így Észak-Erdély felszabadítása a Vö- 
rös Hadsereggel egyesült 14 román hadosztály 
hősi harcának eredménye lett. Itt, ekkor dőlt el 
a határkérdés, s az MNSZ reakciós tábornok- 
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kormányok helyett – a Maniu-gárdák véres tá- 
madásai közepette – azt a román demokrata 
frontot támogatta, maga is helyet találva ben- 
ne, amely a nemzeti jogegyenlőség biztosításán 
túl az országhatárok semlegesítését és a de- 
mokrata Magyarországgal való minél szorosabb 
szövetkezést tűzte zászlajára. 

Ismételek, hogyne, újra felhozom a magya- 
rázatot, miért nem tartottuk reálisnak a határ- 
kiigazító elképzeléseket. 

A nemzeti közösség érzete az emberség 
megnyilatkozása, s szent, akárcsak a családi 
szeretet, ezért kerültünk kínos helyzetbe 
mindazok természetes vonzódásával szemben 
(akárcsak önmagunkban is), akik annyi átélt 
sérelem s a még mindig fenyegető veszedelmek 
elől egy demokrata Magyarország vágyképébe 
menekültek. Nem is tartottuk reakciósoknak, 
annál inkább megtévesztetteknek mindazokat, 
akik a területi igények teljesítésétől veszély- 
telenebb közéletet reméltek, de a képzel- 
gések abszurduma arra késztetett mindnyájun- 
kat az MNSZ reálpolitikája oldalán, hogy a 
román demokratákkal elért eredményeinket 
eleve kilátástalan ábrándozások kedvéért fel ne 
adjuk. A Nagy Ferenc-féle tervezgetések híré- 
ből különben is kiderült, hogy nem is Erdély, 
hanem Észak-Erdély megosztását tartalmaz- 
zák, vagyis olyan határ menti kiigazításokat, 
amelyek az erdélyi magyar lakosság többségét 
Románia keretében hagyják. Itt már az illúzió- 
kon túl a felelőtlenség is felötlött. Hogyan 
folytassa a nagy székely néptömb a román de- 
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mokratákkal való önmentő együttműködést, 
amikor az esetleges legcsekélyebb határváltoz- 
tatás a Groza-kormány bukását vonhatja maga 
után, Maniu és Brătianu ellenzéki táborának 
malmára hajtva a vizet, s a román nacionaliz- 
mus újra hatalomra kerülve végrehajtja régi fe- 
nyegetését: a népirtással felérő áttelepítést? 
Lehetetlen volt észre nem venni a kérdés mö- 
gött felrémlő reakciós veszélyt, amely mindkét 
országban a jobboldal előtörésével már népi 
demokrata csírájában akasztotta volna meg a 
szocializmus új társadalmának reményeit! Ér- 
zelmekkel nem hadakozhattunk (a magunk ér- 
zelmeivel sem), de a közveszélyt tudatosíta- 
nunk kellett, reálpolitikánk folytatásával nem- 
zetiségünk közvetlen érdekeit, magát a Groza- 
kormányt s valójában a magyarországi népi de- 
mokrata fejlődés lehetőségét, a dunavölgyi bé- 
ke és barátság pilléreit is védve. 

Hát erről volt szó! Ez lehetett a háttérben 
1946. január 28-án is, amikor az MNSZ belső 
ellenzéke egy kolozsvári nagygyűlés alkalmá- 
ból a Magyar Színház termében fellépett. 
Méghozzá jól szervezetten. Kezemben egy 
nyomtatott röpirat, melyet a teremben oszto- 
gattak, s amely szerint az MNSZ „minden tár- 
sadalmi réteg szövetsége” kell, hogy legyen, 
mégpedig úgy, hogy a kolozsvári magyar nép- 
képviselet 5 kommunistából, 5 szociáldemok- 
ratából s 10 földészből és haladó értelmiségiből 
álljon. A röplap egyben névsort is ajánl. Ez 
még nem váltott volna ki botrányt, hiszen elő- 
ző szombaton már megállapodás jött létre a he- 
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lyi szervezetben a vezetőség kiszélesítéséről. 
Az ellentét ott pattant ki, amikor a nagygyűlé- 
sen Decsy István ügyvéd mint az ellenzék ve- 
zérszónoka javaslatot tett „napirend előtt”, s 
nem kért sem többet, sem kevesebbet, mint az 
MNSZ országos vezetőségének azonnali le- 
mondását s új vezetőség választását egy sürgő- 
sen összehívandó kongresszuson. Eltekintve 
attól, hogy az előzetes megbeszélésen Kurkó 
Gyárfás teljes készséggel kilátásba helyezte a 
vezetés kiszélesítését, s éppen ezekben a na- 
pokban idevágó példával járt elöl, amikor lehe- 
tővé tette az ideiglenesen az MNSZ védelme 
alatt működött EMGE élére Szász Pál egykori 
elnök visszatérését, a Decsy-féle indítvány túl- 
lépte a helyi nagygyűlés hatáskörét, s támaszt 
csupán abban a hangoskodó csoportban talált, 
amely a nyilvános jelleg felhasználásával jelent 
meg a teremben, anélkül hogy az MNSZ mun- 
kájában azelőtt részt vett volna. 

A vezetőség lemondását követelő tüntetőkre 
ellentüntetés felelt, s a következő órákon át 
két tábor lármájától zajlott a terem. Kurkó 
Gyárfás a támadásokra így válaszolt: „Hogy 
mit végeztünk, azt mindenki tudja. Hogy mit 
nem végeztünk, azt is. De azt is tudnia kell 
mindenkinek, hogy mi lett volna az itteni ma- 
gyarsággal s a magyarság intézményeivel, ha 
mi a román demokráciával együtt nem harcol- 
tunk volna! Mi meg vagyunk győződve, hogy a 
helyes úton jártunk és járunk. A békét és az itt 
élő népek egyetértését szolgáltuk. A vezetőség 
azonban nem mond le. Egyéves megbízatása 
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van, s ebből az egy évből most csak néhány hó- 
nap hiányzik. Akkor majd lemondunk az orszá- 
gos kongresszus előtt, s akkor mindazokat 
megválasztják és megválaszthatják, akik ezért a 
népért valóban dolgoztak. Addig azonban nem 
választásról van szó, hanem az országos végre- 
hajtó bizottság határozata szerint kiegészítésről 
és új munkatársak bevonásáról. Aki vállalja a 
munkát, az mellénk áll. Aki nem vállalja, annak 
megköszönjük, hogy ezt őszintén megmondot- 
ta, s nem leszünk ellenségek... A munkát 
azonban addig is töretlen hittel folytatjuk né- 
pünk jogaiért és egyenjogúsításáért.” 

Az ellenzék nem állt el a szótól. Nagy Géza 
tanár kifogásolta, hogy a százas intézőbizottság 
marosvásárhelyi kiáltványa „homályosan fo- 
galmazott”, Asztalos Sándor ügyvéd a tények 
nemismeretében odáig ment, hogy az EMGE 
tönkretételével vádolta meg az MNSZ vezető- 
it, holott éppen ők mentették meg és tették 
önállóvá a gazdák szervezetét, s azt állította, 
hogy nincs is magyar egyetem, Dél-Erdélyben 
pedig csak egy magyar középiskola működik (a 
valóságban az MNSZ több középiskolát harcolt 
ki). A legmesszebb Hun Nándor orvos ment 
demagógiában, az MNSZ vezetőségét „marok- 
nyi tanulatlan csoport”-nak titulálva, amely 
„fasiszta módon” nem enged szóhoz jutni 
egyeseket... A lárma akkor is folytatódott, 
amikor nekem jutott a szó, s különbséget téve 
építő és romboló bírálat között, a személyeske- 
dések és kortesfogások helyett tényleges ma- 
gyar népi összefogást sürgettem. Fenyegetőző 
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ismeretlenek közt munkások vettek körül, 
hogy megvédjenek, s kivegyék egy meggondo- 
latlan ifjú kezéből a bokszert... A vezetésben 
részt vevő munkások és földművesek tapintat- 
lan kipellengérezése sem maradt válasz nélkül. 
Kiss Gergely munkás átharsogva a zajon kije- 
lentette, hogy huszonötezer munkás „a reak- 
ciósok galád támadása ellenére” szilárdan ki- 
tart a Magyar Népi Szövetség mellett, Szász 
Ferenc földész pedig könnyekre fakadva állt 
Kurkó Gyárfás mellé, bizalmáról biztosítva „a 
Hóstát földművessége nevében”. Az elégedet- 
lenkedők kivonulása után Demeter János alpol- 
gármester, a kolozsvári MNSZ-szervezet elnö- 
ke, kifejtette, hogy egyetértünk a jóindulatú 
bírálókkal, de nem értünk egyet a rosszhisze- 
műekkel. „Mi egységet akarunk – mondotta -, 
ki akarjuk szélesíteni a vezetőségünket, s ezért 
hívtuk össze ezt a nagygyűlést. Lehetőséget 
adtunk a kívülállók beválasztására. Nem raj- 
tunk múlt, hogy ezt nem tették meg. A vezető- 
ség kibővítése mind helyileg, mind országosan 
meg fog történni.” 

Ha nem lapoznók fel a színházi összeütkö- 
zést megelőző publicisztikát, azt hihetnők, 
hogy a váratlanul fellépő ellenzék erőszakossá- 
ga váltotta ki az MNSZ idejénvaló önvizsgála- 
tát. A valóság azonban más. Éppen azok az él- 
vonalbeli értelmiségiek, akiktől legtávolabb állt 
az MNSZ megbontása, nem Kurkó Gyárfás és 
munkatársai ellen, hanem határozottan velük 
együtt sürgették a szervezet megerősítését 
minden szűkkeblűség feloldásával és a reális 
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nemzetiségi munkára érett haladó elemek be- 
vonásával. Már a Világosság 1946-os újévi 
számában vezérhelyről hirdette Kacsó Sándor: 
„Jöjjön hát most a haladó értelmiség is, jöjjön a 
műveltebb, pallérozottabb polgárság is a ma- 
gyar tömegek egységes szervezetébe, mert 
szüksége van nemzetünknek arra a tudásra és 
műveltségre, amelyhez végeredményben a két- 
kezi dolgozók áldozatos munkája nyomán jut- 
hatott.” Egy hét sem telt el, s Kós Károly 
ugyanerről a helyről szólt az MNSZ megújulá- 
sának szükségéről. Együtt keressük a javítás 
módját cím alatt olvassuk: „...ha nem sike- 
rülhetett a vezetőségnek megoldania minden 
kérdést, illetve, ha úgy látszik, hogy minden, 
ami nemrégen olyan szépen látszott indulni, 
megakadt előrehaladó útjában, ezt jóvátenni, 
újra előrelendíteni sem a sorokból való kiállás- 
sal, még kevésbé a vezetés kritizálásával, a ve- 
zetők gyanúsításával, sőt rágalmazásával nem 
lehet. Ez a módszer gyáva, és feltétlenül csak a 
magyarságnak lehet jóvátehetetlen ártalmára. 
Bizonyos, hogy baj van. De azon sem jajgatás- 
sal, sem mocskolódással nem segíthetünk, 
csupán azzal, ha a hibákra rámutatunk és 
együtt keressük a javítás módját.” Újabb hét 
(még mindig a színházi botrány előtt vagyunk), 
s Szentimrei Jenő teszi le a garast. Tudja, hogy 
vannak kiküszöbölendő hiányosságok a nemze- 
ti élet intézésében, de a megoldást az együtt- 
dolgozásban és az egység megőrzésében látja. 
„A jelek jó irányba mutatnak – írja. – A társa- 
dalmi segítésben az erők összefogására és a 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 135 

Magyar Népi Szövetség kereteinek szélesebb 
alapokra helyezésére megindult tevékenység 
arra vall, hogy kezdjük felismerni feladatain- 
kat, kezdünk tisztán látni embereink ráter- 
mettsége tekintetében.” Azon a 120 meghívott 
jelenlétében rendezett vitagyűlésen, amely 
megelőzte a színházi nagygyűlést, körvonala- 
zódtak már az ellentétek egyes szervezeti kér- 
désekben, de itt még nyugodt és emelkedett 
volt a hangvétel, s maga Kurkó Gyárfás jelen- 
tette ki: „Nem tagadjuk, hogy hibákat is kö- 
vettünk el, de hibákat csak azok követhetnek 
el, akik dolgoznak. Nem félünk és nem szé- 
gyelljük ezt bevallani, mert tudjuk, hogy erőnk 
van a hibák kijavítására.” Hivatkozott arra a 
közmegbecsülésre, melyet másfél év alatt az 
MNSZ a tömegek előtt megszerzett, de egyben 
bejelentette a keretek bővítésének már megin- 
dult folyamatát. 

Amit Kurkó Gyárfás mondott, s amiben Ka- 
csó Sándor, Kós Károly és Szentimrei Jenő, az 
erdélyi magyar közélet három régi haladó har- 
cosa támogatta, annak hitelét cselekedetek ad- 
ták meg. Nemcsak az EMGE önállóságának 
helyreállítása volt erre éppen ebben az idő- 
szakban bizonyíték, hanem annak a Magyar 
Segélyező Bizottságnak a felállítása is, amely a 
hazatérő hadifoglyok, az éhező Budapest s a 
még mindig anyagi hiányosságokkal küszködő 
magyar iskoláztatás társadalmi megsegítését 
tűzte célul maga elé. Az új átfogó szerv ügyve- 
zető elnöke Szabó Béni brassói szűcsmester 
lett, a volt úri-polgári jellegű Országos Ma- 
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gyar Párt parlamenti képviselője 1926 és 1938 
között, vagyis olyan személyiség, aki nem tar- 
tozott a történelmileg előtérbe jutott baloldal- 
hoz. Felelős munkahelyének elfoglalása alkal- 
mából így mutatta be a Világosság: „Egyik 
székely írónk szavaira emlékezünk, aki immár 
közel egy évtizeddel ezelőtt szegezte le egy 
végzetes magyar úri politika erdélyi kifejezői- 
vel szemben, hogy az élen állókból mindössze 
ketten képviselik igazán a sokat emlegetett né- 
pet: Márton Áron és Szabó Béni... A csíki 
földművescsaládból származó püspök ma is 
közöttünk hirdeti a béke építő igéit, s íme, 
megszólalt Szabó Béni is, közös felelősséget 
vállalván a föld alól, az illegális MADOSZ so- 
raiból népünk élére állt demokrata vezetők- 
kel.” Nem kellett itt dörömbölés, Kurkó 
Gyárfás – mint már Szász Pál esetében, most is 
– a „másik oldal”-ról hozott át a népi táborba 
érdemes embert, tegyük hozzá: egyéni felül- 
emelkedéssel egykori vetélytársát és politikai 
ellenfelét a brassói közéletben. 

A Kolozsvárt történtek általában bizalmat- 
lanságot ébresztettek az értelmiségiekkel szem- 
ben (főleg a dogmatikus-szektás elemek erő- 
södtek fel), de a kiszélesítés folyamata ezután 
sem állt meg. Maga a Világosság sem 
maradt kivétel. Miután kommunista voltom és 
egykori MADOSZ-tagságom miatt nem egy 
támadásnak voltam személy szerint kitéve, az 
MNSZ központjának kérésére három széles 
körben ismert erdélyi íróból új szerkesztőbi- 
zottság alakult, amely mellett mint felelős 
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szerkesztő folytattam mindennapi munkámat. 
A három író – Benedek Marcell, Kacsó Sándor 
és Kós Károly – egy február 25-én megjelent 
Bejelentés szerint a lap addig is vívott harcát 
kívánta megerősíteni, s felülemelkedve az 
MNSZ körül zajló suttogásokon vagy nyílt sze- 
mélyeskedéseken, leszegezte: „Valljuk, hogy 
ezen a földrajzi területen, amelyen részben 
egymás mellett, részben együtt élünk, az 
egészséges és tartós demokratikus kibontako- 
zást csak az egyetemes román nép és az egyete- 
mes magyar nép között létrejövő becsületes 
megegyezéssel lehet biztosítani. Nekünk tehát, 
Romániában élő magyaroknak, az a nemes fel- 
adat jutott, hogy okos, higgadt magatartással 
egyengessük ennek az útját, s így szolgáljuk a 
két nép közti kérdések igazságos és építő békét 
biztosító rendezését.” Mondanom sem kell, 
hogy a lap élére kerülő három új név hordozó- 
it, akik régóta eszményképeim voltak, szere- 
tettel köszöntöttem, teljes bizalommal hiva- 
tottságuk iránt, melyben a magam mindenkor 
népi-népfronti beállítottságának és munkavál- 
lalásának újabb humanista támasza ígérkezett. 

A hármak nyilatkozata nemcsak a nemzetisé- 
gi szervezet egységének a megnehezedett kö- 
rülmények közt megnőtt jelentőségét emelte 
ki, hanem lényegbevágóan a béketárgyalások 
körül támadt izgatottsággal szembehelyezked- 
ve történelmi józanságot, reális álláspontot is 
képviselt, túlemelkedve a személyeskedésekbe 
fulladó felületi megnyilatkozásokon. Maga az 
MNSZ országos vezetősége sem ment bele a 
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Kolozsvárt fellépett ellenzék jogi játékába, ha- 
nem annak feltételezhető hátmögöttiségére 
célzott, s a feltámadt nemzeti illúziókból fa- 
kadt várakozások névtelen hullámaira reagált. 
Egy hivatalosan kiadott sajtóközlemény vidéki 
szervezetekből érkezett jelentésekre hivatkoz- 
va visszautasította azt a képtelen vádat, hogy a 
szervezet „eladta” Erdélyt... A közlemény 
három pontba foglalta az országos végrehajtó 
bizottság álláspontját. Ezek szerint: „1. A bé- 
keszerződésekkel kapcsolatban a Magyar Népi 
Szövetség álláspontja az, hogy a békekötés épp- 
úgy, mint a fegyverszüneti szerződés megkö- 
tése, a szövetséges nagyhatalmak, illetve a két 
illetékes kormány feladata. A Magyar Népi 
Szövetség ebben a kérdésben már ezért sem 
foglalt és nem is foglalhatott állást. 2. Az erdé- 
lyi nemzetiségi kérdésben a százas központi in- 
tézőbizottság marosvásárhelyi kiáltványa lesze- 
gezte, hogy ez a kérdés »a demokrácia megerő- 
södésének, a nemzeti jogegyenlőség tényleges 
megvalósításának és a határok feloldásának a 
kérdése«. Ezen nincs módosítani valónk. A 
Magyar Népi Szövetség nevében ezzel kapcso- 
latban senki semmiféle más nyilatkozatot nem 
tett és nem is tehet. 3. Károsnak tartunk a ha- 
tárokkal kapcsolatos minden olyan agitációt, 
amely megzavarja a demokrácia kiteljesedését a 
Dunavölgyében, s felborítja a két nép együtt- 
működésének lehetőségét és a békeszerető né- 
pek közös építő munkáját.” Ebben az értelem- 
ben szolgálta a nemzetiség egységét a Világos- 
ság új szerkesztőbizottsága is. 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 139 

A feszültség egyáltalán nem volt csupán az 
erdélyi magyarság belügye. A határok esetle- 
ges megváltoztatásának híre vagy álhíre feliz- 
gatta a román közvéleményt is, falun-városon 
újra feléledtek a már-már elült torzsalkodások. 
Talán nem is véletlen, hogy a színháztermi 
konfliktusra alig négy nappal az után került 
sor, hogy mintegy háromszáz főnyi tüntető 
román diáktömeg Kolozsvárt megtámadta a 
kommunista párt főtéri székházát, és a sovi- 
niszta jelszavakat skandáló tüntetőket csak a 
szirénák megszólaltatásával riadókészültségbe 
helyezett gyári munkásság akadályozta meg a 
további kilengésekben. Az Avram Iancu utcai 
román diákotthon környéke így is órákon át 
tüntetések és ellentüntetések színhelye lett... 
Közvetlenül előzőleg jelent meg a Groza- 
kormány kiszélesítése során miniszteri székbe 
jutott Emil Haţieganu professzor gyűlölettel 
eltelt cikke a magyarság ellen, s tetézte ezt a 
kirohanást Maniu jobbkezének, Ion Micha- 
lache ellenzéki politikusnak az a beszéde, mely 
a Groza-kormányt támadva kétségbe vonta a 
nemzetiségek jogait, uralmi jogot csak a több- 
ségi nemzetnek szánva. Az ellentétek tehát a 
románság soraiban is fellángoltak, s ha itt is a 
háttérig óhajtjuk elemezni a történéseket, nem 
nehéz rátalálnunk arra a hamarosan bekövetke- 
ző angol nyilatkozatra, amelyben Churchill 
volt miniszterelnök amerikai látogatása alkal- 
mából megtámadta a volt szövetséges társat, a 
Szovjetuniót, s kijelentette, hogy Kelet-Euró- 
pában nincs demokrácia – kivéve Cseh- 
szlovákiát!  
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Így került a mi legkisebb helyi eszmecse- 
rénk vagy csetepaténk világáramlatok erőteré- 
be. Minket nemcsak az háborított fel, hogy az 
angol imperialista körök házipolitikusa a ma- 
gyar kisebbséget éppen abban az időben kitele- 
pítéssel és erőszakos asszimilálással fenyegető 
Beneš-féle uralmat dicsérte meg, hanem a 
nyilvánvaló párhuzam is Nyugat újabb intrikái 
és a Maniu-féle román ellenzék új rohamra ké- 
szülő nacionalizmusa között. Távol állott 
ugyan tőlünk, hogy az anekdotában szereplő 
vidéki újság példájára mi is óva intsük Angliát, 
annál inkább kellett azonban könnyen hevülő 
középosztályunkat végzetes vágyálmoktól óv- 
nunk. 

Sok mindent elárul akkori vitáinkból egy be- 
kezdésnyi idézet abból a Világosság-vezér- 
cikkből, amelyben Churchill esete a demokrá- 
ciával cím alatt a helyzetek mögé igye- 
keztem világítani (egyébként Benedek Marcel- 
lal, Kacsó Sándorral és Kós Károllyal egy 
szándékon). Tessék: „...az erdélyi magyar- 
ság soraiban is vannak olyan polgári szemé- 
lyek, akik származási, egyházi, társadalmi vagy 
kulturális beállítottságuknál fogva szívesen 
hallgatják London vagy Amerika hangját. Volt 
idő, amikor ez a nyugatosság a német hódítók- 
kal szemben hősi kiállást jelentett, s ma is lehet 
az Egyesült Nemzetek iránt tanúsított egyete- 
mes rokonszenvünk természetes tartozéka. A 
baj azonban ott van, hogy a mi lelkes angol 
nyelvleckézőink és más angolbarát köreink 
sorában nem mindig tesznek különbséget angol 
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és angol, már mint angol haladó és angol reak- 
ciós között... Így azután éppen az angolbarát- 
ság leple alatt csempésződik be újra meg újra 
Erdélybe az a politikai méreg, amely egyfelől 
elégedetlenséget szít – mindenféle térképek és 
állítólagos angol újságíró-ígérgetések segítsé- 
gével – a Groza-kormány és a demokratikus 
Románia ellen, másfelől pedig holmi kisgaz- 
dapárt-szervezéseken át Maniu politikája 
számára kerít magyar gyászvitézeket. A fizetett 
ügynököket, az elvesztett földbirtokaik után 
síró mágnásokat és nemzetközi kalandorokat 
természetesen nem tudjuk és nem is akarjuk 
meggyőzni, alapjában véve őszinte és becsüle- 
tes polgártársainkat azonban bizonyára meg 
fogja most gondolkoztatni Churchill álarc nél- 
kül való csehszlovák-barát megnyilatkozása.” 
Egy-egy fegyelmi eljárás ugyan elkerülhe- 
tetlen volt az MNSZ tekintélyének megóvása 
szempontjából, de nem ez, hanem egyfelől az 
újabb eredmények híre, másfelől az újabb sé- 
relmekkel való szembeszállás erősítette meg 
Kurkó Gyárfás irányvonalát. A rendre sorra- 
kerülő keretszélesítés, újabb és újabb társadal- 
mi rétegek és személyiségek bekapcsolása az 
önerőből is fejlődő nemzetiségi közéletbe, ho- 
vatovább értelmetlenné tette az ellenzéki áská- 
lódásokat. A megújhodó MNSZ országos veze- 
tősége az önállóvá vált EMGE Majális utcai 
székházából átköltözött a régebben Deák Fe- 
rencről, akkor Mária királynéról (ma Petru 
Grozáról) elnevezett belvárosi utcába, oda, 
ahol a Mágnás Kaszinó székelt valamikor. Lá- 
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zas munka folyt itt minden szakosztályban, 
egyedül az én művelődési ügyköröm 12 osz- 
tállyal működött a sajtóközponttól, az iskola- 
ügytől, a színházaktól a népművelésig, múzeu- 
mokig, irodalomig és képzőművészetig, könyv- 
tárakig, még a zenének, a levéltáraknak is 
volt itt felelőse. 

Irányító munkánk eredményeként az EMKE 
keretében megalakult a Kolozs megyei Magyar 
Népfőiskolai Tanács, itt Kós Károly mint a 
megyei MNSZ-intézőbizottság elnöke iktatta 
be a vezetőket (elnök lett Császár Károly ta- 
nár, titkár Bakó Béla tanfelügyelő, s a kulturá- 
lis programok összeállításánál többek közt 
László Gyula egyetemi tanár s mögötte a Mó- 
ricz-kollégium diáksága vállalt szerepet). A 
megalakulás példáját több megye követte, így 
született meg Temesvárt a Bartók Béla Nép- 
főiskola, Nagyszebenben a Heltai Gáspár Nép- 
főiskola, Désen a Medgyes Lajos Népfőiskola, 
Zilahon az Ady Endre Népfőiskola... Régi sé- 
relmi ügy oldódott meg Szilágy megyében 22 
magyar jegyző kinevezésével. „Valóságos nem- 
zeti eseménnyé vált” (írja a Világosság) a 
Székely Színház ünnepélyes felavatása Maros- 
vásárhelyt, holott prózai erők hiányában Le- 
hár-operettel (A mosoly országa) nyitott. A 
Székelyföld első állandó magyar színházának 
megteremtése Tompa Miklós odaadásának volt 
köszönhető, az MNSZ az új színháznak utalta 
át a Budapestről Erdélybe visszaküldött szín- 
házi felszerelés felét. Szentimrei Jenővel közö- 
sen utaztam le a megnyitásra, függönyleeresz- 
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tés után a színpadon cseréltünk szót, üdvözle- 
tet, kézszorítást az új hivatásra vállalkozó – na- 
gyobbára fiatal – művészekkel. 

Érthető érdeklődés fogadta a százas intéző- 
bizottság újabb ülését. Brassóban zajlott le a 
lalálkozó, ott, ahol a MADOSZ valamikor a 
legnépesebb tömegsikert érte el, s ahol újjá is 
alakult, majd a Magyar Népi Szövetség átfo- 
góbb közületét megalapította. A fiatal Magyar 
Köztársaság szellemi vezetőinek egy népes 
küldöttsége éppen ezekben a márciusi napok- 
ban látogatott el a román fővárosba, s előbb 
Kállai Gyula államtitkár, majd Keresztury De- 
zső magyar közoktatásügyi miniszter is (Jávor 
Pál filmszínész társaságában) kiszállt Brassó- 
ban, hogy megjelenésével és felszólalásával az 
értekezlet céljait üdvözölje. „A Románia terü- 
letén élő magyarságnak, a Magyar Népi Szö- 
vetség kétezer szervezetének és ötszázezer tag- 
jának kell képeznie a hidat, amelyen át a ma- 
gyarság és a románság között az igazi barátság 
létrejöhet” – mondotta Kállai Gyula, s hason- 
lóképpen bátorító volt Keresztury Dezső szava 
is: „Az az út, amelyen a Magyar Népi Szövet- 
ség jár, az igazi demokrácia és a megbékélés 
útja. Mi azért jöttünk Romániába, hogy a ro- 
mán és a magyar nép testvéri szövetségét elő- 
mozdítsuk. Mondhatom, hogy Bukarestben a 
román demokrácia képviselői szeretettel és a 
magyar demokrácia harcának megértésével fo- 
gadtak bennünket. Harcaink eddigi eredmé- 
nyéből kiindulva bízom abban, hogy a közös 
jóakaratból népeink megértése élő valóságra 
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válhatik. Ehhez azonban elsősorban az erdélyi 
magyarságnak kell megteremtenie az előfelté- 
teleket, éspedig úgy, hogy a vele együtt élő 
román lakossággal békét teremt.” Külön öröm 
volt számomra közös elgondolásokig jutni régi 
két barátommal. Kereszturyval közösen érle- 
lődtünk valamikor az Eötvös Kollégium huma- 
nista légkörében, s Kállai volt az, aki a máso- 
dik világháború szakaszában Gaál Gábort és 
engem a magyarországi antifasiszta hazafias 
frontba elvtársi gonddal bekapcsolt... A meg- 
oldandó kérdések visszatértek, hozzá kellett 
edződnünk az új változathoz. 

Kurkó Gyárfás a személyét ért támadások s 
nem egy sikertelenség után is frissnek és kö- 
vetkezetesnek mutatkozott a százas értekezlet 
s a vendégek színe előtt. Rámutatott ugyan az 
elért eredményekre, de nem rejtette véka alá, 
hogy a román reakció is újabb sikereket ért el a 
magyarsággal szemben. Egyenesen megmond- 
ta: „Sérelmeink orvoslásáért kíméletlen harcot 
indítunk. Fel fogjuk tárni a világ előtt a népün- 
ket ért igazságtalanságokat, s követelni fogjuk, 
hogy ezek előidézőit irgalmatlanul büntessék 
meg. Ha a velünk szemben elkövetett igazság- 
talanságokat elhallgatjuk, saját magunk ellen 
cselekszünk, és kárt okozunk a román demok- 
ráciának is, mert a sérelmek fokozása épp úgy, 
mint a sérelmek elhallgatása ellenségeink mal- 
mára hajtja a vizet... Természetesen, ha bírá- 
latunk mindig tárgyilagos lesz, azzal együtt fog 
járni a kivezető út megmutatása is.” Új volt be- 
szédében a nagyvilágra való hivatkozás, és a 
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továbbiakban nemzetközi viszonylatok közé 
helyezte az MNSZ keretében vagy körülötte 
támadt zavaró jelenségeket. Valamiféle egye- 
sületesdi szociometriáján túlmutatva, széle- 
sebb értelmezést adott a történőknek, leleplez- 
ve a haladó demokrácia támadóit, akik „mind 
Romániában, mind Magyarországon meg akar- 
ják bontani a demokratikus kormányzatokat, 
hogy újra a nemzetközi reakció lovagjait ültes- 
sék nyeregbe. Egyfelől az MNSZ bomlasztása, 
másfelől a magyarellenes soviniszta gyűlölkö- 
dés szítása, ami egyik országban sem szolgál 
mást, mint az angol reakciós körök támogatását 
hatalmas szomszédunk, a népeinket felszabadí- 
tó Szovjetunió ellen.” Talán ezek a kemény 
szavak is hozzájárultak ahhoz a belátáshoz, 
mellyel a százas intézőbizottságban helyet fog- 
laló ellenzékiek elhagyták a munkát gátló obst- 
rukciót, s legfeljebb Mikó Gábor kolozsvári 
katolikus lelkész-tanár „koalíciós” javaslatával 
s Nagy Gézának, az értekezlet tanügyi refe- 
rensének pesszimista hangvételével adták jelét 
fenntartásaiknak. Tegyük hozzá: némi viták 
után a közös határozatok eltörpítettek minden 
belső megoszlást. 

Ellentétes mozgások sodrába és taszításába 
kerülve, a manifesztációk korában éltünk. 
Nem maradt el a brassói százas értekezlet ki- 
áltványszerű határozathozatala sem, ezt Mit 
kíván a romániai magyarság? címen hoztuk 
nyilvánosságra. Az értekezlet megállapította, 
hogy a demokratikus pártok támogatásával és a 
kormány megértésével a marosvásárhelyi érte- 
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kezlet óta eltelt időben több égető kérdés rész- 
ben megnyugtató elintézést nyert, de még min- 
dig vannak fájó hiányosságok. „E sérelmek ki- 
elégítő megoldásának elhúzódása alkalmas arra 
– mondja a szöveg –, hogy a mindkét népben 
egyaránt megbúvó reakciós erők ismét gyűlö- 
letet szítsanak a két egymásra utalt nép kö- 
zött.” A továbbiakban közli a kiáltvány a kor- 
mány elé terjesztett jogügyi és közigazgatási, 
tanügyi, népgazdasági és egészségügyi kíván- 
ságok pontjait. Ami az MNSZ történetének ezt 
a brassói állomását különösen emlékezetessé 
teszi, az Kurkó Gyárfás bejelentése a záró 
nép gyűlésen: a százas bizottság elhatározta, 
hogy az MNSZ a haladó román demokrácia ol- 
dalán önálló magyar listával vesz részt a közel- 
gő országos választásokon. 

Az MNSZ jól gondozott, külön szakember 
rendezése alatt álló levéltára az ötvenes évek 
viszontagságai közt oda veszett (esetleg lap- 
pang valahol), de a Világosság kiküldött gyors- 
írójának pontos feljegyzései megjelentek, s 
most itt olvashatom a százas értekezlet előtt el- 
hangzott közművelődési jelentésem pozitívu- 
mait és negatívumait, az eredmények és sérel- 
mek fény- és árnyjátékát. Mindenképpen sze- 
rencsénk, hogy valamikori parlamentek politi- 
kai pártjaitól eltérően nemzetiségi közületünk 
szervezete a kultúra minden területére kiter- 
jesztette munkakörét, mert világnézeti, politi- 
kai, társadalmi különbségeken innen és túl is 
itt sikerült a legátfogóbban megteremteni az 
értelmiség népszolgálatát. Bár mindenkor cél- 
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nak vallottam, hogy maguk a tömegek ne csak 
fogyasztói, hanem termő, alkotó kulturális sze- 
rephez jussanak, az adott körülmények közt 
még ehhez a törekvéshez is szükségesnek tar- 
tottam a tanult emberek mozgósítását, nem is 
szólva a szellemi műveltség általános nemzeti 
és nemzetközi javainak eljuttatásáról a falusi és 
városi dolgozókhoz. Mindez talán megmagya- 
rázza (annyi félreértéssel, dogmatikus előíté- 
lettel szemben) azt a gyorsírásban fennmaradt 
bemondásomat, hogy „értelmiség nélkül olyan 
a magyar nép, mint a lefejezett test”. Azóta 
négy évtized telt el, de ma is, az általános mű- 
veltség szocialista fokán, 1985-ben sem vonom 
vissza az értelmiség népszolgálatának szüksé- 
gét és elvét, elítélve a fel-felbukkanó értelmi- 
ség-ellenesség bármely formáját. 

Egyébként régi irataim közt, melyeket 
ugyancsak megdézsmált az idő, véletlenül 
megtaláltam egy jelentésem másodpéldányát. 
Ezt a jelentést a brassói értekezlet után kérte 
tőlem az RKP központja (valószínűleg mások- 
tól is kérlek ilyen írást), s benne 1946. április 
6-i keltezéssel olvasom nemcsak annak részle- 
tezését, hogyan kerültünk ki a szektaszerűség- 
ből a szélesítések segítségével, megúszva foko- 
zott munkánkkal és éberségünkkel a belső vál- 
ságot, hanem itt találom annak őszinte közlését 
is, hogy reálpolitikánkat éppen a kormányzat 
oldaláról éri fenyegetés. A szöveg hűen meg- 
őrizte, miről volt szó akkoriban: „...az or- 
szágban körülöttünk nemzetiségi szempontból 
rosszabbodott a helyzet. Haţieganu bejutása a 
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kormányba, a Maniu-párti agitáció nyílttá válá- 
sa, a nemzeti parasztpárti sajtó betörése Er- 
délybe elvesztett idegen imperialista pozíciók 
visszaszerzésére irányul, s a valójában szovjet- 
ellenes és kommunistaellenes kampány első- 
sorban a magyarellenes izgatást használja fel 
eszközül. Romlottak a közbiztonsági állapotok, 
s ebben a helyzetben nemcsak, hogy megakadt 
a Groza-kormány nemzetiségi politikája, ha- 
nem az eddig közös harcban elért eredmények 
egy része is veszélybe került (a földreformkor 
szerzett új magyar kisbirtokok, felekezeti is- 
kolák költségvetése). Most már nemcsak egyes 
alsóbb tényezők, hanem felelős közigazgatási 
vezetők, sőt kormányemberek is bizonyos mér- 
tékig takarodót fújnak a nemzetiségi kérdés- 
ben, és halogatják ígéreteik teljesítését, sőt 
vissza is vonják a már megtetteket. Pătrăşcanu 
elvtárs olyannyira ment a megalkuvásban, hogy 
az ingatlanvisszaperlések folytatásával inkább 
kompromittálta Groza Péter miniszterelnököt 
és Luka elvtársat, semhogy Haţieganuék 
nyomásával éppen ebben a kérdésben fordult 
volna szembe. Voitec közoktatásügy-miniszter 
hatóságai olyannyira engednek az iskolai reak- 
ciónak, hogy minden előzetes megállapodást 
felborítva váratlanul miniszteri rendeletet ad- 
nak ki a nagyszalontai magyar gimnázium elvé- 
telére, Zaroni földművelésügyi miniszter ható- 
ságai éppen most kezdik el a dél-erdélyi »kis- 
abszentista« menekültek földecskéinek elárve- 
rezését, s ugyanezt teszi Oeriu miniszteri meg- 
bízott, CASBI-vezérfelügyelő, amikor közvet- 
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lenül román állampolgárok a CASBI alól való 
kivonásának beígért rendelete előtt országszer- 
te kisemberek házát-földjét árverezteti. Nem 
folytatom a felsorolást, csupán megmagyarázni 
igyekszem, hogy miért helyeztünk kivétel nél- 
kül mindnyájan oly nagy súlyt utóbbi időben a 
megnövekedett sérelmek, az uszító magyarel- 
lenes reakció s az ezzel szemben demokrata ol- 
dalon is megnyilatkozó bátortalanság, tájéko- 
zatlanság és megalkuvás leleplezésére. E fellé- 
pésünkkel is közelebb kerültünk tömegeink- 
hez, s nagyjában sikerült is a látható magyar 
reakciót elszigetelnünk: nem állhat a tömegek 
élére sérelmi politikával. A sérelmek ellen ma- 
ga a demokrácia lép fel.” Válasz ugyan nem ér- 
kezett, a nagy pártgépezet elnyelte a papirost, 
de jelentésemmel talán hozzájárultam odafenn 
is a bölcsebb belátás és éberebb cselekvés el- 
következéséhez. 

Egységes terv nélkül csurrantak-cseppentek 
a megoldások, s közben új hullámokban lépett 
fel a sovén terror. Igaz, örömmel adhattunk 
hírt arról, hogy megnyílt Kolozsvárt a Magyar 
Zene- és Színművészeti Főiskola, kiutalták 
végre a magyar tanszemélyzet hátralékos járan- 
dóságait, besoroltak 252 dél-erdélyi felekezeti 
tanítót, hét magyar közjegyző lépett állásba, s a 
földművelésügyi minisztérium újabb rendelet- 
tel visszaadta az abszentizmus – vagyis a fel- 
szabadulás idejebeli „távollét” – címen kisajá- 
tított kisbirtokokat, no de közben temettünk. 
A magyarul beszélőket huligáncsoportok tá- 
madták meg, s az ütlegelésekbe többen bele- 
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haltak. Vidéken nem egyhelyt megtámadták az 
MNSZ székházait. A május 10-i román függet- 
lenségi ünnepen, mely egyben a béke emlék- 
napjává vált, nekem is szembe kellett néznem a 
népi demokrácia ellen tüntetőkkel. A Mali- 
novszkij téri ortodox katedrális előtt történt: 
már Vasile Atanasiu tábornok, Vasile Pogăcea- 
nu főispán és az ODA megyei szervezetét kép- 
viselő Augustin Alexa szaktanácsi titkár szó- 
noklatai alatt is zajos közbekiáltásokkal zavarta 
az ünnepet egy szervezetten fellépő diákcso- 
port, s amikor – az ünnepség rendezőinek ké- 
résére – rám került a sor, hogy az MNSZ ne- 
vében köszöntsem Románia függetlenségét és 
a békét, meg nem szűnő ordítozás fogadta ma- 
gyar beszédemet. Fenyegető öklökkel álltam 
szemben, de látva, hogy mellettem a templom 
lépcsőbejáratánál feszes fegyelemben állnak a 
román hadsereg tisztjei s köztük a meghívott 
szovjet katonai vendégek, nem hagytam abba a 
mondandómat s nyugodtan folytattam a hang- 
orkánban a magamét. Jólesett, hogy a főispán a 
mikrofon elé lépve a román–magyar barátság 
megalapozásaként köszöntötte szavaimat, jól- 
esett egy fiatal román teológus kézszorítása, s 
akkor nyomta kezembe az idős Emil Isac, Ady 
egykori költőbarátja, egy üres cigarettadobozra 
írt ceruzasorait: „Ne tévedjen! Sokkal többen 
vagyunk Önök mellett, mint ellenük!” A kivo- 
nult munkások közben ékeket alkotva csönd- 
ben leválasztották az ellenségeskedőket, s mél- 
tó válaszként forradalmi dalokat énekelve vo- 
nultak végig a városon. 
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Egyre világosabbnak tűnt, hogy részleten- 
gedmények kivárása, bürokratikus csapdák ke- 
rülgetése, a jó vagy rossz véletlenre való ha- 
gyatkozás helyett a nemzetiségi kérdés általá- 
nos, egységes és átfogó rendezésére van szük- 
ség. Ebben csúcsosodott az 1946-os MNSZ- 
kongresszus előkészülete. A június végére Szé- 
kelyudvarhelyre egybehívott országos találko- 
zót megelőzve egymást követte a magyar szö- 
vetkezetek marosvásárhelyi értekezlete, a ma- 
gyar nők konferenciája, egy Bánffyhunyadon 
lezajlott ifjúsági nagygyűlés, országos magyar 
sajtóértekezlet, az Országos Magyar Gazdasági 
Tanács megalakulása és az erdélyi magyar 
színházak közös megbeszélése. Jelentőségben 
azonban kiemelkedett egy országos magyar jo- 
gi és közigazgatási tanácskozás, ahol másfél- 
száz szakember és tisztségviselő színe előtt 
Kurkó Gyárfás az értelmiség és a néptömegek 
új kapcsolatát méltatta, kijelentvén, hogy ered- 
ményes munkát csakis együtt végezhetünk. 
Hídverő szavai szerint „éppen értelmiségi tá- 
borunktól vártuk el, hogy munkáján keresztül 
érdemelje ki a széles népi rétegek bizalmát. A 
próbaidő második országos nagygyűlésünk kü- 
szöbén lejárt, s megállapíthatjuk, hogy azok a 
testvérek, akik ma itt részt vesznek ezen a szé- 
les országos tanácskozáson, eredménnyel tet- 
ték le a próbaidőt és kiérdemelték dolgozó tár- 
sadalmi rétegeink bizalmát.” 

Egy fiatal jogász, Berivoy János, 17 várme- 
gye MNSZ-szervezeteinek közléseiből állította 
össze országos jelentését, s a háromnapos érte- 
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kezlet célját abban jelölte meg, hogy a minde- 
nütt előadódó sérelmeket egyes szakkérdése- 
ken belül csoportosítva feldolgozza s ezek or- 
voslására átfogó tervezetet készítsen. A jelen- 
tést Takáts Lajos, az MNSZ bukaresti jogi 
irodájának vezetője, a kormánytényezőkkel ed- 
dig folytatott tárgyalások szabatos összefogla- 
lásával egészítette ki, majd 14 szakcsoport 
kezdte meg a gazdasági élet, kultúra, nyelv- 
használat, közigazgatás, büntetőjog, egyházak 
és intézmények, nyugdíj és adózás, agrár- 
ügyek, CASBI, elbocsátások, állampolgárság, 
jogügyi irodák szervezése tárgykörében esedé- 
kes jogvédelmi kérdések és teendők feldolgo- 
zását. Az egyes szakcsoportok munkáját egyez- 
tető bizottság összetétele elárulta, hogy a ro- 
mániai magyarság mint közület elérte a legtel- 
jesebb demokratikus egységet. A névsor: Buza 
László egyetemi tanár, Kiss Géza egyetemi 
tanár, Balogh Artúr, a kisebbségi kérdés nem- 
zetközileg elismert szakértője, Asztalos Sándor 
ügyvéd (aki megkövette kilengéseit, s most 
beállt a közös munkába), Demeter János egye- 
temi tanár, alpolgármester, Takáts Lajos és 
Berivoy János, az MNSZ jogi szakértői, vala- 
mint Csőgör Lajos, a már törvényesen elismert 
Bolyai Tudományegyetem rektora. 

Új erővel éledt fel az a sajátos erdélyi ma- 
gyar tudományágazat, melynek kiművelésével 
már a két világháború között, a régi Nagyro- 
mániában, haladó polgári tudósok szereztek 
hírnevet. Ez a tudomány, nevezhetjük a hagyo- 
mányos szóhasználattal kisebbségtudomány- 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 153 

nak, az egykor Genfben székelő Népszövetség 
égisze alatt kapott nemzetközi fórumot, ahol 
Európa történelmileg legjelentősebb s az akko- 
ri Lengyelország ukrán kisebbsége után szám- 
belileg is legtekintélyesebb nemzetisége, az er- 
délyi magyarság szóhoz jutott. A két személyi- 
ség közül, aki a romániai anyagból jogi doktrí- 
nát tudott a kisebbségi kérdés számára létre- 
hozni, íme, Balogh Artúr, az egykori bukaresti 
magyar szenátor, most itt ült az MNSZ tanács- 
kozásán, s ha előttem ismeretlen okból – talán 
betegeskedés miatt – a másik jeles, Jakabffy 
Elemér, a lugosi Magyar Kisebbség főszer- 
kesztője, nem is volt jelen, neve már megfor- 
dult sajtónkban, amikor felidéztük emlékezetes 
állásfoglalását a spanyolországi baszk és kata- 
lán kisebbség mellett Franco nacionalizmusával 
szemben. A MADOSZ antifasisztái 1937-ben 
táviratban köszöntötték ezért, áthidalva az Or- 
szágos Magyar Párt s köztük fennálló elvi kü- 
lönbségeket... Az ő egykori fiatal munkatár- 
sai közül azonban itt volt Takáts Lajos is, Asz- 
talos Sándor is, folytonosságot képviselve a ki- 
sebbségtudomány haladó polgári múltja s im- 
már népi demokrata új kibontakozása között. 

A jogászok kolozsvári értekezlete korszerű, 
magasabb fokra emelte a kisebbségtudományt 
olyan nemzetiségi törvénytervezet előkészíté- 
sével, amely méltán tekinthető iskolapéldának 
bárhol és bármikor többség és kisebbség vi- 
szonylatainak békés és emberséges szabályozá- 
sa számára. Maradandóságára – még ha idehaza 
papíron maradt is – elég bizonyíték, hogy egy 
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1983-as budapesti kiadvány Joó Rudolf és De- 
meter János beszélgetésének központjába he- 
lyezi s újraközli az MNSZ százas bizottsága 
elé került végleges szöveget. Különben maga 
Kurkó Gyárfás is kitért záróbeszédében a 
nemzetiségi kérdés újszerű megközelítésének a 
romániai kereteknél tágabb jelentőségére, le- 
szegezvén: „...a mi sorsunk, a mi kérdéseink 
megoldása, a mi munkánk kihatással van az itt 
élő más nemzetiségek, sőt a Duna-medence 
nemzetiségi kérdéseinek a megoldására is.” 
Mintha minden javára fordulna a mozgások 
kaleidoszkópjában. A belső egység megerősö- 
dött, az MNSZ társadalmi bázisának kiszélesí- 
tése sikerültnek látszott, s Kacsó Sándor azzal 
tért haza egy székelyföldi körútjáról, hogy régi 
ismeretségei alapján itt is, ott is összeülve az 
értelmiség többnyire visszavonult képviselői- 
vel, nemcsak bizalmat szerzett a közös ügynek, 
hanem új szerepvállalásra is bírta a tanárokat, 
orvosokat, lelkészeket. Örömmel jelezte, hogy 
„tisztul a helyzet és megtisztulnak maguk a 
gondolatok is...” Közben újra Bukarestben 
kilincseltünk, nem rejtve véka alá átfogó ter- 
veinket, s megnyugtató válaszokat zsebeltünk 
be mindenütt. Egyetlen tömegkommunikációs 
lehetőségünket, lapjaink hasábjait igénybe vé- 
ve megintlen kiáltványban fordultunk az or- 
szág magyarságához, bejelentve mind az önálló 
választási listát, mind a kongresszusra készülő 
új nemzetiségi jogszabályzatot, amely „a jog- 
egyenlőség alapján lehetővé teszi a román nép- 
pel való teljes és bensőséges szövetkezésünket. 
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Nem akarunk soha többé kisebbség lenni!” 
Ilyen előzmények után gyanútlanul gyűltünk 
Székelyudvarhelyre, nem számoltunk többé 
semmiféle kínos gáncsra, kellemetlen megle- 
petésre. 

Publicisztikánk már régebbről a Székelyföld 
felé fordította a figyelmet. Ismételten előtérbe 
került az elmaradt táj iparosításának százados 
követelménye, s nemcsak jelszó, hanem tett is 
volt már egy Székelyföldi Bányászati Kutató 
Társulat megalakítása Székelyudvarhelyen, he- 
lyi erőkből és a Bolyai Tudományegyetem 
professzorainak segédletével. Nem véletlen, 
hogy az idős Bányai János geológus-főmérnök 
és a fiatal Benedek Pál mérnök szorgalmából 
gazdagon dokumentált ipari kiállítás várta a 
vendégeket a Városháza termeiben. Sokszoro- 
san összetett kulturális rendezvények is e na- 
pokra az erdélyi magyarság jelképes gócpont- 
jává avatták a Küküllő menti csöndes székely 
anyavárost. Váróné Tomori Viola tanárnő irá- 
nyításával itt kezdődtek meg a Székelyföldi 
Könyvnapok, a Józsa Béla Athenaeum hat új 
könyvvel lepte meg a sátrakat látogató közön- 
séget. Itt került forgalomba Asztalos István há- 
borús krónikája, az Író a hadak útján, Méliusz 
József Sors és jelkép című emlékkötete az Anto- 
nescu-korszakbeli Dél-Erdély fojtott magyar 
életéről, Kisbán Miklós és Jékely Zoltán egy- 
egy könyve, Benedek Marcell munkája az iro- 
dalmi műveltségről, s egy újrakiadás, Erdélyi 
Viktor elfeledett történelmi műve a mócok 
nagyasszonyáról, Varga Katalinról. A kongresz- 
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szust 1946. június 27-én a Százak ülése előzte 
meg a Református Kollégium épületében, s ez 
a nap a Székely Színház vendégjátékával zárult 
(Kós Károly, Tamási Áron, Kiss Jenő jelene- 
teit mutatták be). Megjelent végre az Utunk, 
az írók hetilapja, Gaál Gábor főszerkesztő sze- 
mélyesen hozta magával az első példányt. Más- 
nap irodalmi est 12 magyar író fellépésével, 
köztük volt a vendéglátó Tompa László. Nem 
maradtak el a kongresszusi találkozóról a kép- 
zőművészek sem: Balázs Péter plakátműhelyt 
nyitott, innen futottak ki a küldöncök hol a kö- 
peci, hol a szentkeresztbányai munkások szá- 
mára készült színes falragaszokkal. 

Jó előre érkeztem a városba, hogy a sürgést- 
forgást irányítsam, kedves gimnazista érettsé- 
giző diák, Dávid Gyula volt mindenben se- 
gítségemre, a református lelkész fia, gondos- 
ságával előre jelezve a későbbi irodalomítészt 
és könyvszerkesztőt. Ment is minden, mint a 
karikacsapás, Dobos Ferenc polgármester, ré- 
gi illegalista, a közönség teljes odaadásáról biz- 
tosított. Legfeljebb az hökkentett meg, hogy 
„védelmemre” jelentkezett egy régi brassói 
detektív, aki annak idején a Brassói Lapok és a 
MADOSZ amolyan rendőrségi ellenőre volt, s 
most mint baloldali valami „veszélyekre” fi- 
gyelmeztetett... Mondanom sem kell, hogy 
fellépése gyanús volt, majd még gyanúsabbá 
vált egy ugyancsak „védelmünkre” jelentkező 
tordai rendőrtiszt, akiről akkor még nem tud- 
hattam, hogy majd a választások idején „óva 
fog inteni” bennünket Kolozsvárt az ODA po- 
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litikájával való szövetkezéstől. Máig sem hi- 
szem el, hogy kettejük fellépése tényleg javun- 
kat akarta volna szolgálni, s nem éppen ellen- 
kezőleg, a készülő botrány előkészítésében 
voltak ludasok. 

A nemzetiségi anyaszervezet (ahogyan akkor 
az MNSZ-t neveztük) bensőleg egységesen, 
méltósággal töltötte be nagy feladatát, itt baj 
nem volt. Előbb a Százak értekezlete nézte át a 
nemzetiségi törvényjavaslatot, majd a kong- 
resszuson többórás megvitatás után, melynek 
során nem kevesebb mint 60 hozzászóló támo- 
gatta, egészítette ki, üdvözölte az okmányt, ez 
az MNSZ elfogadott munkaeredményévé vált, 
s bekerült a határozatok közé. Megpróbálom 
felidézni a helyszínt. Moziterem lehetett, a 
Városháza udvarán kellett átmenni, hogy elér- 
jük. A háttér fekete kárpitján Petőfi arcképe 
körül zászlódísz, román és magyar színek, az 
Egyesült Nemzetek lobogói. Ami már az első 
pillanatban tapsra serkentette az egybegyűlte- 
ket, az a kongresszusi elnökség ünnepi össze- 
tétele volt: a szervezet vezetői közt vendég- 
ként ott ültek a román kormány, a Kommunis- 
ta Párt, az Észak-erdélyi Demokrata Zsidó 
Népközösség, a Demokrata Nők Országos 
Szövetsége és a Haladó Ifjúság képviselői, je- 
lezve, hogy a magyar nemzetiség ügyét az 
egész ország vállalja. A megbeszélés központjá- 
ba került törvénytervezet végső jogi megfor- 
málója, Demeter János, a kongresszusra jelen- 
tette meg Nemzetiségi nyelv a közigazgatásban 
című munkáját a Bolyai Tudományegyetem 
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Jog- és Közgazdaságtudományi karának kiadá- 
sában, nem hagyva kétséget afelől, hogy a be- 
terjesztett törvényjavaslat összehasonlításkép- 
pen – a régebben idézett svájci minta viszonya- 
inkra kevésbé alkalmazható „nyelvi elsőbb- 
ség” elve helyett – immár a Szovjetunióban 
alkotmányosan érvényes „nyelvi jogegyenlő- 
ség” sajátos jogrendszerét vette alapul, erőt 
merítve a jugoszláv népi demokrácia példamu- 
tatásaiból is. 

Nem frázis, nem túlzás, hanem az azóta el- 
telt négy évtized során leszűrt meggyőződés 
mondatja most velem: ott a vasúti végállomá- 
son túl fekvő kisvárosban, a Hargita alján, tör- 
ténelmi pillanatokat éltünk át. Félreérthetetlen 
hozzájárulás volt a kongresszus sikeréhez az 
RKP központi küldöttjének, Mogyorós Sán- 
dornak a felszólalása: az imperializmus fenye- 
getései közepette román–magyar összefogásra 
intett, s leszegezte: „Mi kommunisták minden 
erőnkkel támogatni fogjuk a magyarságnak jog- 
egyenlőségéért folytatott harcát, és őszintén, 
igaz szívből kívánjuk, hogy e kongresszus azt 
az utat válassza, mely a romániai magyarság 
szabadságát, békéjét és boldogulását hozza 
meg, együtt a román munkás, földműves és ér- 
telmiségi összefogásával, a román demokrácia 
megerősítésén át!” 

A váratlan támadás ez alkalomból nem a ki- 
szélesülten egységessé és szolidárissá vált szer- 
vezeten belül érte a Magyar Népi Szövetséget, 
hanem rejtélyes elemek kívülről indított zavar- 
keltéseként. Vasárnap, június 30-án, a kong- 
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resszust záró nagygyűlésen magyar és templo- 
mi zászlókat lobogtató csoport furakodott be a 
tömegbe, kiáltozásaival zavarva a sporttelepen 
készülő manifesztáció egységét... Az ünnep- 
lésre egybegyűltek ugyan hamar kiszorították a 
hőbörgőket, s az MNSZ új vezetőségének tri- 
bünje előtt felállított szónoki emelvényről Vlă- 
descu-Răcoasă nemzetiségügyi miniszter nyu- 
godtan tolmácsolhatta Groza miniszterelnök 
személyes üdvözletét. Utána kapaszkodott fel 
Kurkó Gyárfás a tömeg fölé magasodó emel- 
vényre, s érthető felháborodásában a zavargók 
ellen fordult. „A szent Mária-lobogóval és a 
magyar nemzet szent zászlajával a kezükben 
fasiszta provokátorok jöttek ide – mondotta -, 
s nem átallották, hogy a szeretet szimbólumát 
és a magyar nemzet zászlaját, melyet oly sok- 
szor tiportak sárba, valahányszor a magyar nép 
szabadságharcát leverték, most szégyenfolttal 
szennyezzék be.” A kongresszuson újra meg- 
választott elnök a történtek hatása alatt két- 
fronti harcra buzdította közönségét, kijelentve: 
„Akkor, amikor mi a legelkeseredettebb har- 
cot vívjuk a ránk törő román reakció ellen, 
nincs kímélet többé a magyar fasiszták számára 
sem!” 

Nem tudok szabadulni attól a benyomástól, 
hogy Székelyudvarhelyen tulajdonképpen a 
kétféle reakció közös kihívásával kerültünk 
szembe. Kurkó Gyárfás beszéde közben a tün- 
tető csoport újra megjelent a sporttelep szélén, 
verekedés támadt, riasztólövések dördültek el 
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(szerencsére sebesülés nem történt, a nagy- 
gyűlés „védelmére” kéretlenül kirendelt rend- 
őrök pufogtatásokkal növelték a zavart), de a 
rend magától is helyreállott, a rejtélyes csoport 
visszavonult, s úgy eltűnt, hogy soha senki sem 
akadt többé nyomára. Kinek használt ez a 
rendzavarás? Voltak, sajnos, híreink afelől, 
hogy Maniu pártja éppen Székelyudvarhelyen 
próbálta régi magyar korteseit és választóit új- 
ra megszerezni, amolyan kibékülést ajánlva... 
S a rendőrség, a beleegyezésünk nélkül „vé- 
delmünkre” érkezett gyanús elem! Székelyud- 
varhelyen nyoma sem maradt az összetűzés- 
nek, legfeljebb arra emlékezem, hogy Kurkó 
Gyárfást a történtek után szülőfalujából, Csík- 
szentdomokosról érkezett fehér harisnyás legé- 
nyek testőrsége kísérte a városi felvonuláson, 
sőt még a templomi misére is vele ment. Lövé- 
tén azonban négy belévágott bicskával megöl- 
ték Balázs Pált, az MNSZ egyik helyi emberét. 
A szomorú hír hozzátartozott a kongresszus- 
hoz, a fiatal székely bányászt ellene uszított 
részeg gazdalegények szúrták le, talán egy 
plakátért, talán egy szóért, mindenesetre a 
kongresszus iránt kifejezett rokonszenvéért. 

Ott voltam a temetésén, rám hárult, hogy a 
kis családi ház udvarán a pap után beszéljek. 
Ha a Világosságban most nem olvasom, el is 
felejtettem volna, hogy a nyitott koporsónál 
hogyan-mit szóltam ahhoz a zúzott pofacsontú 
szép férfiarchoz: „Nem kaptál választ kérdé- 
sedre, Balázs Pál, arra a kérdésre, amit orgyil- 
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kosaidnak tettél halálod előtt, hogy mi is tör- 
tént Székelyudvarhelyen? Itt most könnyekkel 
szemünkben megadjuk neked a választ. Szé- 
kelyudvarhelyen azt határoztuk, hogy jog- 
egyenlőségünkért harcolva együtt fogunk ha- 
ladni a román demokratákkal, lehetetlenné téve 
mindenfajta orgyilkos csoportosulást!” Szilágyi 
Ignác, Udvarhely megye demokrata főispánja 
állott mellettem. Ötezer ember adta meg a vég- 
tisztességet, négy székely megye küldöttségei 
hozták koszorúikat. A gazdaközönséget isme- 
retlen agitátorok olyannyira szembeállították a 
bányászokkal, akik pedig ugyanúgy fehérharis- 
nyások, éppen csak sisakkal fejükön vonultak 
fel társuk temetésére, annyira tájékozatlan volt 
még a falu földművessége, hogy a reakciós me- 
rényletet megakadályozni nem tudta, s most a 
halottas menet soraiba beállani is nehezen tu- 
dott. Mégis, amikor látták a más falvakból ide- 
érkezett földműves tömegeket, a templom ha- 
rangszavára lassan-lassan, először egyenként, 
aztán csoportokban rendre csatlakoztak a lövé- 
tei gazdák is. Karon vitték a meggyilkolt kis- 
leányát a hegyi temetőbe, ahol a gyász és bűn- 
bánat fehér és fekete színében állták körül a 
friss gödröt Lövéte asszonyai. A bányászok 
mozsarat sütöttek el, meghajolt a vörös, a ro- 
mán és a magyar zászló, a szónokok a tetemre- 
hívás, az igazságtétel igéit harsogták a halotti 
csöndben. A kiontott vér nemcsak a jogegyen- 
lőségért vívott politikai harc igazát szentelte 
meg, hanem megpecsételte a népi egységet is. 
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Kopogtak a göröngyök, s már döngölték is a 
halom fölé az itteni szokás szerint szokatlanul 
magas, telefonpózna nagyságú keresztet. Rajta 
a berótt szöveg: 

ITT NYUG 
SZIK BA 
LÁZS PÁ 
L MEGH 
ALT A SZ 
ABADSÁ 
GÉRT 
1946 
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Egy csak-sérelmi politika mögött megbújhattak 
a különállás, a semlegesség, a másfelé húzás 
fenntartásai, de ahogy mi fogtuk fel a helyze- 
tekben érlelődő dolgok logikáját, a sérelmek 
fölé emelkedés törekvése azonos volt a hata- 
lomban való osztozás igényével. Osztályural- 
mak idején, az úri-polgári versengés magyar és 
román felei közt, ilyen osztozás alkalmi paktu- 
mok ellenére sem jött, nem jöhetett létre, a né- 
pi demokrácia új történelmi szakasza azonban a 
dolgozó néposztályok, a munkásság és paraszt- 
ság közös felemelkedésének lehetőségei közt 
felcsillantotta a nemzeti kisebbség számára a 
nemzeti többséggel való közös hatalombirtok- 
lás, a szó szoros értelmében vett egységes nép- 
uralom reményét. 

Mindig csodálkozom azon a lényegében 
anarchista hatalomellenességen, amely külön- 
féle értelmiségi áramlások sodrában már eleve 
valami ördögit lát a hatalomban mint olyanban, 
mintha az elrendelten megbabonázná, megron- 
taná, bűnre csábítaná és elkárhoztatná minden- 
kor minden uralom birtokosait... Szerintem 
bukott forradalmak borúlátása ez a felülkere- 
kedett zsarnokságok igézetében, de mert Le- 
nin októbere az ellenkező kimenetelt igazolta, 
s a mi helyzetünkben is a dolgozók felemelke- 
désére nyílt alkalom, lelkes, kételyt nem isme- 
rő odaadással helyeseltem mindazt, ami a teljes 
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demokrácia megvalósítása során az erdélyi ma- 
gyarság tömegeit is hatalomba emeli a román 
néppel, sőt a Dunavölgyében, a Balkánon, Ke- 
let-Európában minden más nép vagy etnikai 
csoport felébredt tömegeivel egyetemben. 
Reális látásunk a második világháború esélyei 
közt kialakult Románia keretében mutatta fel a 
számunkra is kínálkozó lehetőséget, s éppen 
magyar mivoltunk felelősségével arra igyekez- 
tünk, hogy mi se maradjunk le a hatalom új 
formáinak megteremtéséről. A Magyar Népi 
Szövetség a sérelmek ellen küzdve nem kívül- 
rekedt ellenzéki, hanem belső hatalmi tényező 
akart lenni az új történelmi időszakban, s mind 
Nemzetiségi Törvénytervezetével, mind önálló 
magyar választási listájával a Groza-kormány, 
az ODA, a román demokrácia erőivel való har- 
ci szövetség hatalmi erejét szaporítva, maga is 
részesévé akart válni a jövő uralmi alakításá- 
nak. 

El nem választva kicsit a nagytól, helyit az 
általánostól, mindennapit a kiemelkedőtől, egy 
véletlen eset törvényessége külön is meggon- 
dolkoztatott a hatalom felől. 1946 nyarán egy- 
magam látogattam el székelyföldi tartózkodá- 
som alkalmából feleségem falujába, egymagam, 
mert Rebi már szoptatta a kis Andrist (Bajcsy- 
Zsilinszky Endre bátyámra gondolva neveztük 
így el), nem vállalkozhatott a gyerekkel akkori 
körülményeink közt utazásra. Nos hát, Var- 
gyason lelkesen fogadtak ugyan a fiatalok, egy 
gyűlésükön kitárhattam magam minden ál- 
mommal, de már másként fogadott Vargyas, 
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amint belenyúltam az éppen ott kitört vérhas- 
járvány dolgába. Én bizony lehívtam magát a 
főispánt, Szilágyi Ignácot, aki történetesen ha- 
difogságban szerzett orosz nyelvtudásával 
emelkedett – egyébként is megérdemelten – 
cukrászdatulajdonosi mivoltából Udvarhely 
megye élére még a Vörös Hadsereg átvonulá- 
sakor, s ő kérésemre meg is jelent, hogy a sze- 
rény Máthé-portán megbeszéljük a teendőket. 
Intézkedésére azonnal útnak indult Marosvá- 
sárhelyről s ugyancsak udvarunkon kötött ki a 
Bolyai Tudományegyetem orvosi fakultásának 
mozgósított fertőző-betegségi különítménye, s 
a szakorvosi rendelkezés az volt, hogy a beteg 
gyermekeket azonnal, sürgősen be kell szállí- 
tani a székelyudvarhelyi kórházba, mert ide- 
haza életben maradásukra nincsen remény... 
Na iszen! A falu fellázadt, a gyermekeket nem 
volt hajlandó átadni! Mit tehettem volna? Eb- 
ben a helyzetben valamelyes vélt vagy való ha- 
talmi tényezőként népcsendőrségi segédletet 
kértem, s hosszas huzavona után felpakolhat- 
tuk a bebugyolált beteg gyermekeket egy te- 
herautóra, de csakis anyáikkal együtt, ebbe be- 
le kellett egyeznünk. Egy család még így sem 
volt hajlandó betegét kórházba engedni. Hetek 
múlva egészségesen tért haza harminc asszony 
harminc gyermekével, de az az egyetlen otthon 
maradt kis beteg meghalt. A hatalom! Visszaél- 
tünk-e vele, amikor főispánnal, orvossal, 
csendőrrel a gyermekeket megmentettük? 

A hatalom erkölcsileg igazolt, ha azok kezé- 
ben van, akik népük érdekét és csakis népük 
érdekét szolgálják.  
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Az MNSZ minden központi akciója, a ma- 
gyar intézmények magatartása és a magyar tö- 
megek mozgása ezentúl nemcsak a nemzetiség 
közületi önkifejezését juttatta kifejezésre, ha- 
nem egy nagyvonalú, minden munkaterületre 
kiterjedő választási kampány segítségével a 
népuralomban való arányos részvételt kívánta 
elérni. Bár folyt a gyűjtés a hadifoglyok és az 
éhező budapesti gyermekek ellátására (egyedül 
Brassó magyarsága 21 milliót adományozott e 
célokra), s a Bolyai Tudományegyetem is fel- 
hívásban kérte a közönség anyagi támogatását, 
az MNSZ választási alapjára meghirdetett 
újabb gyűjtés is váratlan sikerrel járt. Már az 
első héten Lippa, a Maros-parti kisváros, 3 
millió lejt küldött erre a célra, s az összeg a vá- 
lasztásig nem kevesebb, mint másfél milliárd 
lejre emelkedett. Az országot sújtó infláció el- 
lenére ezek az eredmények a magyar lakosság 
rendkívüli áldozatkészségét jelezték (arányítási 
alapul vegyük egy Világosság-lappéldány árát, 
amely ezekben a hónapokban 200 lejről 400 
lejre emelkedett). Mindez azonban még csak 
tárgyi lenyomata a közérdeklődésnek. Az 
MNSZ politikája iránt megnőtt bizalom szelle- 
mi megnyilatkozására került sor az 1946-ban is 
megismételt Petőfi-héten és az aradi vértanúk 
újra megünnepelt emléknapján. Míg az előző 
évben a múlt századbeli szabadságküzdelem 
felidézése a demokratikus forradalom folyto- 
nosságának tudatosítása volt, most már a nép- 
hatalomban való részesedés követelménye 
lengte át a történelmi emlékezéseket. 
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Az aktualizálás jele volt, hogy az országszer- 
te megalakult Petőfi-bizottságok rendezvényei- 
re nemcsak politikusokat és írókat, hanem 
egyetemi hallgatókat is jelöltünk ki szónokok- 
nak, s az ünnepségek román–magyar forradal- 
mi együttérzést és együttműködést fejeztek ki 
a közös harcban. Az alaphangot megint Kurkó 
Gyárfás ütötte meg. Segesvári beszédében a 
világszabadság költői álmát idézve a ma sürgős 
feladataira tért rá. „Tudatában vagyunk an- 
nak, hogy ezt a küzdelmet elszigetelten, csak 
magunkban nem tudjuk megvívni – mondotta 
–, és tudatában vagyunk annak is, hogy minket 
nem fordíthatnak szembe sem az ország belső 
demokráciájával, sem a szomszédos népek de- 
mokráciájával. Mert ha Petőfi korában szembe 
is tudták fordítani egymással a nemzetiségeket, 
mi nem fogjuk megengedni, hogy ugyanezt a 
játékot még egyszer elkövessék velünk.” Ne- 
mes válaszként a fehéregyházi honvédsírnál 
Perényi János színművész szavalata után romá- 
nul is elhangzott az Egy gondolat bánt enge- 
met..., az erre az alkalomra elkészült új for- 
dítást maga a műfordító, Eugen Jebeleanu adta 
elő. Az én ünnepi beszédemre Zilahon került 
sor. Mondanom sem kell, hogy a márciusi ifjak 
Egyenlőségi Clubjáról emlékeztem meg, s Bem 
erdélyi szociális és nemzetiségi politikájának 
költői hévvel vállalt propagandájáig követtem 
Petőfi számunkra újra időszerűvé vált tanítá- 
sát. Az ugyanazon héten lezajlott 800 Petőfi- 
ünnep közül kiemelkedett a bukaresti, ahol 
Nagy István író beszéde után Victor Eftimiu a 
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Román Írószövetség nevében arra bátorította a 
honi magyarokat, hogy a közös haza egyforma 
kötelességű és egyforma jogú fiainak érezzék 
magukat. 

Hasonlóan új értelmet kapott Aradon októ- 
ber 6-ának megünneplése is. Már az MNSZ 
felhívása leszegezte: „A demokrácia megvaló- 
sításáért folyó választási harc és munka köze- 
pette szenteljünk néhány percet az ország más 
részein is azoknak a magyar tábornokoknak, 
akik nem idegen zsoldban, nem saját népük 
érdekei ellen és nem a dunavölgyi fejlődés ro- 
vására, hanem az együtt élő népek közös fel- 
szabadulásáért küzdöttek és áldozták életüket. 
Gyászünnepélyek helyett ez idén harccal és 
munkával idézzük fel a dunavölgyi demokrácia 
csodálatos örökségét...” Az évforduló alkal- 
mából újra rendbehozták a híres ereklyegyűjte- 
ményt, melyet az Antonescu-rendszer idején 
pincébe dugtak, s Csákány Béla Az aradi ti- 
zenhárom emléke életre int című Világosság- 
vezércikkében egy újra láthatóvá vált szabad- 
ságharcos zászló feliratát választotta értekezé- 
se időszerű jelszavául: JOG, SZABADSÁG ÉS 
BÉKE. 

A választási küzdelemben a közel kétmillió- 
nyi romániai magyarság méltó öntudattal sora- 
kozott fel. Egyik újságíró kartársam, az öreg 
Karádi Nagy Lajos meginterjúvolt abból az al- 
kalomból, hogy átvettem az MNSZ központi 
választási irodájának vezetését, s ebből a négy 
évtizeddel ezelőtt közölt anyagból idézem most 
egykorú nyilatkozatomat: „A romániai ma- 
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gyarság úgy készül a választás napjára, mint 
hatalmas nemzeti ünnepélyre, ahol hitet tehet 
magyarságának megmaradása, megőrzése és 
haladó szándékai mellett egyaránt.” A választá- 
si iroda részben a volt Mágnás Kaszinó-beli 
MNSZ-központban székelt, de bizony otthon 
is, Pasteur utcai lakásomban, ahol erre a célra 
telefont szereltünk be. Megtörtént, hogy két 
álló hétig sem mozdultam el otthonról, szemé- 
lyesen fogadva íróasztalom mellett az ország 
minden részéből befutó jelentéseket s osztva a 
kifutó rendelkezéseket. Kitűnő segéderők áll- 
tak rendelkezésemre. Titkárnőm, Bartha Luj- 
za, nemcsak gép-, hanem gyorsíró is volt, éjt 
nappallá tevő, fáradhatatlan munkaerő, s négy 
Móricz-kollégista, Benkő Samu, Herédi Gusz- 
táv, Páll Árpád és Szarvadi Tibor volt a futár, 
ágens, propagandista, ha kellett, véleményező 
vitafél. 

Szerencsénk volt a hivatalosan megadott vá- 
lasztási jellel: két párhuzamos vonal, amit a 
közönség azonnal az egyenlőség jelének fogott 
fel, de volt, aki az egyenes út rajzát látta ben- 
ne, sőt Udvarhelyen a létesítendő Székelyud- 
varhely–Csíkszereda vasútvonal sínpárját vél- 
ték benne felfedezni... Az első értelmezés – 
az egyenlőség szimbóluma – általánossá vált s a 
sokféle gazdag agitációs nyomtatvány átütő, si- 
keres jelszava lett. Egy elterjedt rigmus csak 
ennyit mondott: „Magyar Népi Szövetsé- 
günk-Erős várunk, menedékünk-Egyenlőség a 
jele–Itt a magyarok helye!” Az MNSZ annyira 
egybeforrott már, hogy a közvetlen személyi 
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meggyőzés került előtérbe, s ez erősebbé vált, 
mint bármilyen utcai hírverés. Választási iro- 
dánk ontotta a szebbnél szebben kiállított raj- 
zos röpiratokat (Kós Károly és László Gyula 
volt a mester), egyedül az írók hat választási 
brosúrával léptek fel. Szentimrei Jenő Hegyla- 
kók dala című füzetében a szülőföldhöz való 
ragaszkodást kötötte népünk lelkére, Berde 
Mária Szavazzunk, nőtestvéreim cím alatt 10 
választ adott 10 kifogásra a nők választójogával 
kapcsolatban, Benedek Marcell Egyenlőség cí- 
mű röpirata az MNSZ választási jelének értel- 
mét magyarázta meg az olvasónak. Ebben az 
író-sorozatban kapott helyet Csőgör Lajos rek- 
tor értekezése A nép egyeteme címen, s Méliusz 
József választási füzete a politikai józanságot 
helyezte szembe a kibontakozást gátló illúziók- 
kal. A hatodik füzet Gaál Gábor bevezetőjével 
versantológia volt, ebben jelent meg Kiss Jenő 
Szózat itt és ma című „választási vers”-e, me- 
lyet a színházban Senkálszky Endre szavalt el 
felvonásközben, Bánk bán jelmezében. Egy di- 
ákcsoport Kiss Egon azóta elveszett (vagy va- 
lahol rejlő) filmjét az 1945-ös segesvári Petőfi- 
ünnepségről hurcolta végig Erdélyben, s hol 
Abrudbányán, hol Szatmárnémetiben, Csík 
megye falvaiban vagy a Kalotaszegen vetítette 
vászonra. Ugyanekkor Haáz Ferenc tanár ve- 
zetésével székely táncosok és színjátszók színes 
karavánja indult a magyarlakta városokba és 
falvakba, hogy a népművészet remekeinek be- 
mutatásával a Székelyföldhöz való hűségre biz- 
tassa a választókat (ebből a programból emel- 
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kedett ki az Énekes madár páratlan hitelességű 
bemutatása, olyannyira, hogy a kolozsvári 
színház akkori igazgatója, Szentimrei Jenő 
azonnal meg is hívta művészei sorába a Tamá- 
si-darab Bak Lukácsát alakító Márton Jánost). 

Ne legyünk azért aufkläristák, ne gondol- 
juk, hogy csupán az értelmi meggyőzés, ese- 
tünkben a történelemmel, művészettel is alátá- 
masztott választási felvilágosítás váltotta ki a 
széles tömegáramlást önálló listánk kitűzött 
céljai felé. Józanítóak voltak a körülöttünk ki- 
táruló bel- és külpolitikai események is, az 
MNSZ sikere elsősorban ezek felismerésének 
és számbavételének volt köszönhető. 

A belső ellenzék? A béketárgyaláshoz fűző- 
dő fenntartások és reménykedések? Ami a szé- 
kelyudvarhelyi kongresszuson még ellenjavas- 
lataival és halogatásaival jelentkező Mikó Gá- 
bort és Nagy Gézát illeti, előbbi egy választói 
gyűlésen tett hitet az MNSZ politikai irány- 
vonala és a magyar egység mellett, utóbbi pe- 
dig a választásokat megelőző százas intézőbi- 
zottsági ülésen olvasott fel írásbeli nyilatkoza- 
tot, munkatársi hűségéről biztosítva a nemzeti- 
ségi anyaszervezetet. A közben Kolozsvárt ki- 
zárt Decsy István egyenesen Kurkó Gyárfás- 
hoz fordult, s levelében kijelentette, hogy sem- 
miféle más szervezethez nem kíván tartozni, 
mert az a véleménye, hogy „a romániai ma- 
gyarság csak a Magyar Népi Szövetség kereté- 
ben vívhatja meg az egyenjogúságra irányuló 
küzdelmét”. A hangulatok lehiggadásának hát- 
terét tapogatva figyelembe kell vennünk, hogy 
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a hosszú ideig elhúzódó párizsi béketárgyalá- 
sok menete egyre kevesebb rést hagyott esetle- 
ges magyar határkiigazítások reménye számára. 
A hozzánk is eljutó ilyenfajta igények hatóereje 
azon módon csökkent, amint számokból is ki- 
derült, hogy az elképzelt változás során több 
román kerülne magyar közigazgatás alá, mint 
magyar, s ez a csehszlovákiai magyarok ka- 
tasztrófájához hasonló áttelepítés és lakosság- 
csere veszélyét vonhatná maga után... Sajtó- 
hírekből bárki értesülhetett a Gafencu-Tilea- 
féle emigráns csoport egy beadványáról, amely 
– tagadhatatlanul a Maniu-Brătianu-féle romá- 
niai ellenzék hátsó gondolatait kibeszélve – 
egyenesen a magyarok kitelepítésének a béke- 
szerződésbe való felvételét kérte. Kitudódott 
egy rádiójelentésből az is, hogy a román– 
magyar határ kérdésének tárgyalása során az 
angol megbízott eleve elvetett minden kisebb- 
ségvédelmi cikkelyt, mert szerinte „a nemzeti- 
ségek mindenütt a legjobban teszik, ha beol- 
vadnak és végképp eltűnnek” (erre az asszi- 
milációs javaslatra válaszolt a Világosságban 
Méliusz József Eltűnjünk-e, vagy éljünk sza- 
badságban? cím alatt). A Párizsban csalódó jó- 
hiszemű álmodozók hovatovább elszakadtak a 
demokrácia ellenségeitől, s rátértek az MNSZ 
jelképes egyenes útjára, azoknak pedig, akik 
magát a népi demokráciát ellenezték, nem ma- 
radt más választásuk, mint a székelygyilkos 
gárdáknak nevét adó Maniu vagy a liberális tő- 
két mentegető Brătianu kegyét keresni. Ne ta- 
gadjuk, a választások előkészületei közt Szi- 
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lágyban is, a Székelyföldön is találkoztunk 
egy-egy ilyenfajta kísérlettel, ezeket azonban a 
hely színén azonnal elszigetelte a felháborodott 
magyar közvélemény. 

Egy kényes esetben magamnak kellett ki- 
mennem Nagyszalontára. Valami olyan hír jött 
onnan, hogy néhány „fegyelmezett kommunis- 
ta” és a város „fegyelmezetlen nacionalistái” 
közt súrlódás támadt „a határkérdésben”, ve- 
gyem elejét a bajnak. Az állomáson egy aggá- 
lyoskodó helyi demokrata harcos várt, egyene- 
sen a székházba kalauzolt, ahová összehívták a 
lakosságot. Odamegyünk, üres a terem. Futko- 
sás ide-oda, kiderül, hogy mindenki a temp- 
lomba ment. A rendezők nem vették figyelem- 
be az istentisztelet időpontját... Na jó, mond- 
tam, akkor gyerünk mi is a templomba! S el- 
mentünk, a „fegyelmezett” elvtárs fejcsóvál- 
va. A református nagytemplomba éppen idejé- 
ben értünk, hogy Ardai Aladár tiszteletes pré- 
dikációját meghallgassuk. Az istentisztelet vé- 
geztével bemutatkoztam a lelkésznek s meg- 
hívtam az MNSZ székházába. Velem jött. 
Hosszú menetben kanyargott utánunk a temp- 
lomi közönség, Arany János népe. A terem 
megtelt, beszélhettem. Megmondtam: szerve- 
zetünk nem dönt olyan ügyben, ami hatáskörét 
meghaladja, ami a nagyhatalmak, kormányok 
dolga, de mert szívünkön viseljük azok jövőjét 
is, akik itt a határ mellett várnak valamit, s 
azokét a magyar tömegekét is, amelyeket a 
határtologatás híre saját sorsukat illetőleg meg- 
riaszt, kérve kérem, Nagyszalonta maradjon 
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csendben, ne feszítse itt senki igen-nem végle- 
tére a megkérdezésünk nélkül folyó nemzetkö- 
zi tárgyalások vitáját. Megmondtam: 

– Gondoljanak a székelyekre! A szórvány- 
ban élő magyarokra! Minden itteni felelőtlen 
lépés miatt ők kerülhetnek bajba, de amit ők 
ma nemzetiségi egységben a közös román– 
magyar jövőért, Románia és Magyarország 
testvéri közeledéséért, a dunavölgyi megérté- 
sért tesznek, az – bármi történjék is – az önök 
javát is szolgálja! 

Emlékezetből idézem érvelésemet, s máig 
nyugodt a lelkiismeretem. A gazdaközönség 
megértett, az MNSZ helyi szervezete kibírta 
az idő nyomását, s mire ugyanide Kurkó Gyár- 
fás is kiszállt, már bizalom és lelkesedés fogad- 
ta. Ez volt különben az egyetlen kivétel, ami- 
kor mint választási mindenes magam szaladtam 
ki a terepre, méghozzá ide, az első vonalba. 

Annál sűrűbben látogatta az ország minden 
táját Kurkó Gyárfás. Legelőször, még a nyá- 
ron, az MNSZ Székelyudvarhelyen megválasz- 
tott új elnökségével tisztelgő látogatást tett 
Groza miniszterelnöknél. Ez az elnökség már a 
megígért és beváltott kiszélesítés jegyében két 
vezető értelmiségit vont be alelnökként az új- 
raválasztott elnök mellé: Kacsó Sándort és az 
EMGE gazdaköri előadóját, Antal Dánielt. A 
harmadik alelnök Köteles István Szilágy me- 
gyei kisgazda lett, aki a Világosság így jelle- 
mez: „Bibliás prédikátor lelkületű ember, aki 
a Budai Nagy Antal-féle jobbágyfelszabadítás 
és egyenlőség töretlen harcosa”. A négy vezető 
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Bukarestben felvette a kapcsolatot a kormány 
tagjaival, s bemutatkozott a Magyar Köztársa- 
ság romániai missziójánál is. A kettős gesztus 
őszintén kifejezte az MNSZ eltökélt ODA-po- 
litikáját s azt a híd-szerepet, melyet a romániai 
magyarság jogegyenlőségének kivívásával az 
egész románság és az egész magyarság között 
elvállal. Ami a hamarosan kibontakozó válasz- 
tási kampány eseményeit illeti, Kurkó Gyárfás 
előbb szűkebb szülőföldjét járta be, hírül hoz- 
ván, hogy „a Székelyföldön áthúzott a vihar, 
de nem tudta megingatni. A székelyek józansá- 
ga győzedelmeskedik”, majd rendre megfor- 
dult mindenütt, ahol magyarok élnek, nem 
hagyva ki a külön kis szigeteket, a szórványma- 
gyarság lakhelyeit sem. Útja diadalút volt. Pet- 
rozsényben virágeső fogadta, Lupényben bá- 
nyászlámpával ajándékozták meg, Vajdahunya- 
don lovasbandérium várta, a dévai csángó ifjak 
motorkerékpáron siettek elébe s kísérték be az 
ünneplő városba. A fogadtatásokon mindenütt 
jelen voltak a román demokrácia helyi képvise- 
lői s az új hatóságok. 

A román demokrácia és a jogaiért küzdő ma- 
gyar nemzetiség viszonyának elmélyülését iga- 
zolta az RKP főtitkárának egy politikai beszá- 
molója. Gheorghe Gheorghiu-Dej félreérthe- 
tetlenül leszegezte, hogy „az erdélyi magyar- 
ságot a román demokrata pártok szövetsége- 
süknek tekintik”, s a legilletékesebb oldalról 
hangzott el a figyelmeztetés, hogy az úgyneve- 
zett történelmi pártok – Maniu és Brătianu 
pártjai – soviniszta uszításait és provokációit a 
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magyar lakosság ellen úgy kell tekinteni, mint 
a román nép és az együtt lakó nemzetiségek 
harci egységét megbontó, a fiatal román de- 
mokráciát aláaknázó terv részét. Ebben a be- 
számolóban hangzott el házi kritika Pătrăşcanu 
igazságügyminiszter egyik beszédének egyol- 
dalúságával szemben, mert a magyar revizio- 
nistákat támadva „nem hangsúlyozta a «törté- 
nelmi« pártok felelősségét a revizionista gyű- 
lölködés szításában, a nemzetiségi elnyomás- 
ban, melynek a múltban az erdélyi magyarság 
alá volt vetve”. Gheorghiu-Dej világosan meg- 
különböztette a magyar sovinisztákat a magyar 
néptömegektől, mint ahogyan feltárta a román 
reakció és a román nép éles ellentétét a nemze- 
tiségi kérdés felfogásában és megoldásában. Az 
RKP álláspontja világossá tette a választók 
milliói előtt, hogy a nap-jelvényes Demokrata 
Pártok Blokkja és az egyenlőség jelét viselő 
MNSZ külön listái egy-azonos kormányzási 
munkatervet visznek diadalra. 

Azokon az értekezleteken, melyek a válasz- 
tási kampány időszakában is tovább fűzték az 
MNSZ nemzetiségi lét-programját, hovato- 
vább nem annyira a még kiküszöböletlen hiá- 
nyok toldozása-foldozása, mint inkább a hata- 
lomra jutás – a kormányzásban való részvétel – 
sokféle célkitűzése került előtérbe. Egy Ko- 
lozsvárra összehívott országos magyar gazdasá- 
gi értekezleten például Antal Dániel az egyik 
új MNSZ-alelnök, mintaadó példaként sorolta 
fel az EMGE dési gyümölcsfeldolgozó üzemé- 
nek működését és az ugyancsak az MNSZ gaz- 
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dasági programja keretében üzembe helyezett 
érmihályfalvi konzervgyár, valamint a Brassó- 
ban létrehozott Székelyföldi Merített Papír- 
üzem sikereit. Kiderült, hogy a Romániai Ma- 
gyar Gazdasági Tanácsban tömörült szakembe- 
rek hovatovább minden megyében fellendítik 
az elhagyott vagy illetéktelen kezekben elha- 
nyagolt kisüzemeket, s készülnek a tervek át- 
fogó gazdasági rendezésekre, így elsősorban a 
Székelyföld iparosításának előmozdítására. Szó 
került itt a borvízpalackozástól a Bánki-turbi- 
nák felállításáig mindenre, ami a szükségben 
máris segíthet, s a termelés fokozásának szük- 
ségével támasztotta alá az értekezlet a magyar 
mezőgazdasági felsőoktatás újraszervezésének 
követelményét. 

Nemcsak a jelen függő kérdései, hanem a jö- 
vő korszerű feladatai is foglalkoztatták a há- 
romnapos tanügyi értekezletet, melyre óvodá- 
tól az egyetemig minden erdélyi magyar tan- 
ügyi szakembert meghívtunk. Felszeghy Ödön- 
nek, az MNSZ tanügyi osztálya elnökének 
megnyitója után örömmel jelentettem a közmű- 
velődési bizottság nevében, hogy harcunk 
eredményeképpen „iskolahálózatunkat bizto- 
sítottuk, és a magyar gyermekek szerte az or- 
szágban mindenhol anyanyelvükön tanulhat- 
nak”. A tanerők besorolásánál azonban akadt 
még tennivaló, s az igények emelkedése során 
nemegyszer falakba ütköztünk... Az iskolák 
szellemének demokratizálása, az új tankönyvek 
megvitatása volt soron, s az értekezleten elő- 
térbe került a szakoktatás kérdése. Ez már az 
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álmainkban készülő jövőbe vágott: iparosítás a 
kor parancsa, s ehhez kell alkalmazkodnia is- 
kolapolitikánknak! Sok előzetes megbeszélés, 
sokfelől felmerült javaslat kapott ezen az érte- 
kezleten összegezést, abban a tudatban, hogy a 
megerősödött népuralom – a demokratikus 
kormányhatalom – keretében hovatovább nem- 
csak sérelmezők és kérelmezők lehetünk, ha- 
nem magunk intézhetjük majd dolgainkat. 
Nagyvonalúan bontakozott ki az iskolatípusok 
változatosságának terve: közmegelégedésre 

Nagy István, a zenész az újonnan biztosított 
magyar zeneművészeti felsőoktatásról számolt 
be, Kós Károly a megvalósítandó magyar me- 
zőgazdasági felsőoktatás feladatait részletezte, 
a hiányzó műszaki főiskolákért emelt szót Czi- 
kéli Ernő gépipari szakiskolai tanár, s még az 
erdélyi magyar képzőművészeti oktatásnak is 
volt szószólója Szolnay Sándor festőművész 
személyében. A Világosság már az értekezlet 
másodnapján ilyen címmel adta közre beszámo- 
lóját: A földművesoktatás és az ipari nevelés ke- 
rül a magyar kultúrpolitika előterébe. Azonnal 
három rendkívüli bizottság alakult: a mezőgaz- 
dasági iskoláké Nagy Endre, a tanonciskoláké 
Studnicska Nándor és az ipari szakiskoláké Si- 
pos László elnökletével. Mondjuk ki: az értekez- 
let már kormányzati programban gondolkozott. 
Ennek megfelelően a tanügyi osztály Országos 
Magyar Tanügyi Bizottság címen önállósult, s 
Felszeghy Ödön egyetemi előadó tanár vezeté- 
se alatt hozzálátott tervei megvalósításához. 

Az Országos Gazdasági Tanács és a hasonló- 
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an létesített Tanügyi Bizottság mellé rövidesen 
megalakult egy Központi Jogügyi Bizottság is. 
Mindezek az országos szervek ugyan működé- 
süket az MNSZ keretében fejtették ki, de ha- 
táskörükben önállóan cselekedtek, s tanácsadó 
szerepet játszottak az anyaszervezet központja 
mellett. A megoldás nyilvánvalóan átmenetinek 
számított, s végkifejletben a kormányzatba va- 
ló beilleszkedés előkészítését jelezte a jog- 
egyenlőség teljes kivívása esetére. Az új Köz- 
ponti Jogügyi Bizottság (később Osztály) a 
Világosság hasábjain – egy-egy egész oldal ter- 
jedelemben – Jogvédelem cím alatt állandó ro- 
vatot nyitott azzal a kimondott céllal, hogy a 
törvények ismeretét, s ahol kell, azok módosí- 
tásának követelményét a romániai magyarság 
jogi közvéleményének kifejlesztésére fordítsa. 

Ez volt a Magyar Népi Szövetség ereje, s te- 
gyük hozzá, Kurkó Gyárfás kitűnő szervező- 
képességének eredménye: mozgósított egyént, 
kisközösséget, intézményt, társadalmi réteget, 
széles tömegeket, mindenkit! Újabb gond volt 
az aszálysújtotta Székelyföld megsegítése, s 
amit a kormány csak részben tudott megoldani, 
azt az MNSZ hívó szavára saját népünk kipó- 
tolta áldozatkészségével. A figyelem kiterjedt a 
Kárpátokon túl, Moldvában élő magyarokra is, 
akiket a földosztás már kiemelt évszázados 
nyomorúságukból, de félelemmel telt elidege- 
nedettségük, anyanyelvük használatának tiltása 
távol tartott még a közélettől. Ide Czikó Nán- 
dor ment ki, régi bukaresti magyar iparoscsa- 
lád sarja, néhány Móricz-kollégista kísérte. 
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Felmérték a teendőket, s jelentésük szerint 
sürgősen tanítókra és mezőgazdasági oktatókra 
van ott szükség... Ezzel kikerekedett a romá- 
niai magyarság összképe a feladatok térképén, 
megvetve a demokratikus kormányzás megszi- 
lárdulása esetére egy régóta esedékes „csángó 
akció” alapját. Újjáalakult a hagyományos Ma- 
gyar Dalosszövetség, a városokba sodródott 
székely ifjúság mindenütt egyesületekbe tömö- 
rült, felelevenítve a MADOSZ e téren elért 
régi eredményeit. A zeneszerzők Medgyes La- 
jos dési papköltő 1860-ban szerzett Békeszózat 
című ódájának megzenésítéséért versengtek, a 
Móricz Zsigmond Kollégium felhívására újabb 
népi kollégiumok keletkeztek a földműves és 
munkás ifjúság tehetségeseinek felkarolására 
(Gaál Gábor ez alkalomból adta ki a „közéleti 
ember” nevelésének jelszavát), s egy könyv- 
gyűjtő mozgalom segítségével 20 millió lej ér- 
tékű könyvet osztottunk szét a dési és zilahi 
továbbképző tanfolyamok tanítói közt... 
Pezsgett, forrt minden, ki várta volna tétlenül 
a párizsi csodát? 

Egyik választási kiáltványunk megszövege- 
zésében abból indultam ki, hogy nehéz volt a 
harangot megkongatni, többször is neki kellett 
rugaszkodni a kötélnek, míg tömegeink szívé- 
ben megkondult a belső szózat, önfenntartá- 
sunk lelkiismerete. „Nem szervezeti kérdés 
csupán, nem kortes-ügy, nem alkalmi divat – 
mondotta a szöveg –, hanem népünk megma- 
radásának és haladásának történelmi parancsa, 
hogy családról családra lázként fusson végig a 
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felvilágosítás és a meggyőzés, a biztatás és fel- 
sorakoztatás erős akarata.” Volt még a rábe- 
szélő szavakban aggály is? Erre megvolt a ma- 
gunk oka. Azokban a napokban gyilkolta meg 
késszúrásokkal két megveszekedett magyar 
elégedetlen Kárásztelkén Szabó Pétert, a de- 
mokrata szilágysági harcost. Tudtunk pórul 
járt székelyekről, akiket kivándorlásra csábí- 
tottak rejtélyes ügynökök, s megrekedtek a 
határon. Egy elméjére gyenge nagyváradi diák 
középiskolásokból fegyveres összeesküvést 
szervezett... Ezek azonban olyan kirívó ese- 
tek voltak az egész magyar lakosság reális ma- 
gatartásához viszonyítva, annyira elütöttek az 
általános lelkesedéstől, mellyel százezrek és 
százezrek immár jövőjüket igyekeztek megala- 
pozni, hogy zengzetes felhívásaink nem is előt- 
te jártak, hanem inkább követték – mindeneset- 
re kifejezték – az igazi tömeghangulatot. 

1946. október 17-én a Világosság rendkívüli 
kiadása kürtölte szét, hogy az egész országban 
letették a Magyar Népi Szövetség jelölőlistáit. 
Csík, Háromszék és Udvarhely megyében az 1. 
számú lista élén Kurkó Gyárfás, Havadtőy 
Sándor református lelkész és Kacsó Sándor ne- 
ve állott, Temes-Torontál, valamint Arad bán- 
sági megyékben a 4. számú listára elsőnek Ta- 
káts Lajos, illetve Csákány Béla került, a töb- 
bi megyében pedig a 2. számú lista kapta az 
egyenlőség jelét. Alsófehérben Megyeri Lajos, 
régi MADOSZ-harcos, Biharban Czikó Lő- 
rinc, Brassóban Jakab János kisiparos, Hunyad 
megyében Dubovszky Pál kisiparos, Kiskükül- 
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lő megyében Fodor István munkás, Kolozs 
megyében Kós Károly, Maros-Torda megyé- 
ben Kajlik József kőműves, Szatmárban Antal 
Dániel, Szilágyban Köteles István, Szolnok- 
Doboka megyében Czikó Nándor, Torda-Ara- 
nyos megyében Bende Béla unitárius lelkész 
lett az MNSZ listavezetője. A szóban forgó 
rendkívüli kiadás első oldalán egymás mellett 
hozta Kolozsvár két vezető képviselőjelöltjé- 
nek a képét: a választási propagandában így 
került egymás mellé Groza Péter miniszterel- 
nöknek, a Demokrata Pártok Blokkja, és Kós 
Károlynak, az MNSZ jelöltjének mindnyájunk 
számára oly kedves arca. 

A képviselőjelölteket az MNSZ központja a 
megyei szervezetekkel együttműködve olya- 
nok közül válogatta ki, akik népszerűek, a jog- 
egyenlőségért vívott harcban megbízhatóak- 
nak bizonyultak, s öntudatosan követik a de- 
mokrácia reálpolitikáját. Ez a hármas kritérium 
tette lehetővé, hogy mind a megyei élet és 
nemzetiség, mind a demokrata szövetséges 
erők szempontjából megfelelő férfiak és nők 
kerüljenek be a törvényhozó nemzetgyűlésbe. 
A jelöltlistákat végső fokon a Kolozsvárra egy- 
behívott százas intézőbizottság hagyta jóvá, 
egyben eldöntve, hogy azokban a megyékben, 
ahol a magyar lakosság csekély száma miatt ön- 
álló magyar listának nincs kilátása sikerre, a 
DPB jelöltjének megszavazására hívjuk fel a 
szórványmagyarságot. Ilyen megye volt Besz- 
terce-Naszód, Máramaros, Fogaras, Szeben 
és Krassó-Szörény, a Kárpátokon túl Bákó. 
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A Százak gyülekezetében került sor a párizsi 
béketárgyalások epilógusára is. Kurkó Gyárfás 
ez alkalommal elhangzott beszédében újólag 
leszegezte mindazokkal szemben, akik kétarcú 
politikát vártak volna, hogy „ami nemzetiségi 
politikánkat földrajzi adottságunk és a törté- 
nelmi helyzet határozza meg, s célkitűzéseink- 
ben csupán egyetlen szempont vezethet, a de- 
mokrácia megerősítése s ezen át nemzetiségi 
jogaink maradéktalan biztosítása”. Rámutatott 
arra, hogy az MNSZ helyesen fogta fel politi- 
kai szerepét, amikor abból indult ki, hogy a 
béketárgyalások menetét még ha akarta volna, 
sem tudta volna befolyásolni. „Azóta a megté- 
vesztett emberek egész tömegei – folytatta – 
jelentkeznek sorainkba, és elmondhatjuk, hogy 
kiváló munkatársakat kaptunk bennük. Maga- 
tartásunk helyességét igazolta az is, hogy a 
román demokráciával karöltve nem építettünk 
csodavárásra, nem vártuk, hogy a magunk dol- 
gát mások intézzék el, hanem magunk fogtunk 
munkához.” 

Emlékezésemben újra meg újra felbukkan s 
kezem alá terpeszkedik az a különösen hatal- 
mas térfogatú íróasztal, amelyen halmozódtak 
a választási jelentések, bővült a „cselekvő ma- 
gyarok” listája, egymásra tornyosultak a vidéki 
lapok. Ez az íróasztal akkora volt, hogy ötéves 
fiam egyszerűen felült rá kényelmesen, s ha 
kellett, nyújtotta nekem a telefonkagylót. A 
behemót bútordarab az elhagyott vagyonok 
raktárából került hozzám kölcsönbe, s nem is 
olyan régen Acéltükör mélye című kis köny- 
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vemben az egyik „igaz történet” hőse lett. 
Mert megszólaltattam. Egy szép napon (jóval a 
választás után) jelentkezett ugyanis Pécsről a 
tulajdonos, Csekey István jogtudós, aki 1944 
őszén a jószágot sorsára hagyta... Természe- 
tesen elküldtük neki az íróasztalt, de fiókjába 
rajzszögekkel beerősítettem egy papírlapot a 
következő felírással: „A Magyar Népi Szövet- 
ség választási irodáját szolgáltam 1946 novem- 
berében, huszonkilenc erdélyi és egy moldvai 
magyar képviselőt küldve a demokratikus 
Románia Nagy Nemzetgyűlésébe.” Nem tu- 
dom, hogy a professzor az íróasztal vallomásá- 
ra mit válaszolt, vagy legalábbis a nyilatkozatot 
megőrizte-e, mindenesetre illesse utólag őt is 
hála és köszönet a kényszerűen kölcsönbe 
adott bútoróriásért. A Csekey-féle íróasztal 
bekerült a mi viszontagságos romániai magyar 
történelmünkbe. 

Legelőször Désen nevezgették az MNSZ 
házról házra járó választási agitátorait „cselek- 
vő magyarok”-nak, s a kifejezés rajta is maradt 
mindazokon, akik akkor a nemzetiség ügyét 
önfeláldozóan szolgálták. A kifejezés olyan ál- 
talános lett, hogy még ugyanabban az évben 
Temesvárt kézikönyv jelent meg „cselekvő 
magyarok számára” Politika, társadalomtu- 
domány, nép és irodalom címmel, nem keve- 
sebb mint 14 tanulmányban foglalva össze a 
mozgalmi alapismereteket az MNSZ történe- 
tén át a dunavölgyi béke kérdéséig. Sajnos, 
ügyes szerzőit a kötet kiadója, az MNSZ te- 
mes-torontáli szervezete nem tüntette fel, vé- 
letlen, hogy egy példány nálam fennmaradt.  
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November 19-én, keddi napon zajlott le a 
választás. A Világosság már másnap rendkívüli 
kiadásban közölte, hogy Erdély magyarsága 
teljes számban vett részt a választásokon, s biz- 
tosra vehető, hogy a Groza-kormány győzelme 
teljes. A hír igaz volt. Az igazságügyminiszté- 
rium csütörtöki rádióközlése szerint a Demok- 
rata Pártok Blokkja 4 millió 766 ezer 630 sza- 
vazatot kapott (az össz-szavazatok 71,8 száza- 
léka), Maniu Nemzeti Parasztpártja 879 ezer 
927 szavazatot (12,7 százalék), s az ország 
számbelileg következő harmadik választókö- 
zössége az MNSZ lett 569 ezer 651 szavazattal 
(8,21 százalék). Brătianu Liberális Pártja 
mindössze 259 ezer 306 voksot ért el, más két 
párt ennyit se (a Lupu-féle szakadár Nemzeti 
Parasztpárt 0,22, a Titel Petrescu-féle jobbol- 
dali szociáldemokrata párt csak 0,09 százalék- 
nyi eredményt tudott felmutatni). A választási 
törvények alapján a DPB 348, a Maniu-párt 
32, az MNSZ 29 képviselővel vonulhatott be a 
parlamentbe. Alsófehér, Hunyad, Kisküküllő 
és Nagyküküllő megyékben az önálló magyar 
lista nem érte el a kellő szavazatszámot, de 
kárpótolta a kiesést a többi megye, ahonnan 
nemcsak a listavezetők jutottak be a célba. 
Csíkból Szentmiklósi Ferenc tanár és Miklós 
Antal földműves, Biharból Szűcs Margit taní- 
tónő, Kovács Elek kisiparos, Huszár Sándor 
földműves és Szablyár Kornél református lel- 
kész is képviselő lett, Kolozs megyében a ha- 
difogságból hazajutott Nagy Tibor ügyvéd, 
volt bíró is, aki 1944 őszén a kommunista fog- 
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lyok kiszabadításában segédkezett. Szilágy me- 
gyében megválasztották Sólymos Iván ügyvé- 
det is, Zilah polgármesterét, Udvarhely me- 
gyében mandátumhoz jutott többek közt Imecs 
János munkás, a MADOSZ régi harcosa, hogy 
csak néhányat emeljünk ki a sorozatokból. A 
cselekvő magyarok választási hadjárata győzel- 
met aratott, s az otthon csöndjében Ferkő fi- 
ammal kölcsönösen gratuláltunk egymásnak. 

A parlamenti csoport azonnal megtartotta el- 
ső értekezletét, ahol gondoskodás történt a 
szórványmegyék nemzetiségi képviseletéről is, 
egy-egy szomszéd megye megválasztott képvi- 
selőjének osztva ki a kis magyar lakosságú te- 
rületeket. Hat bizottság alakult a jogi, mező- 
gazdasági, ipari és kereskedelmi, közművelő- 
dési, tanügyi és szövetkezeti munkamegosztás 
szerint. A nép választottjaira a népsors intézése 
várt. 

A választás záróakkordja az Állami Magyar 
Színház sétatéri épületében zajlott le. Nyitva 
kellett tartani a kapukat, mert a színház előtt a 
teret is ellepte a közönség. A huszonkilenc 
megválasztott képviselő a színpadon ült, szem- 
be a hallgatósággal, a páholyokban bukaresti 
román kollégáikkal együtt érkezett szovjet új- 
ságírók s a Magyar Köztársaság napilapjainak 
munkatársai foglaltak helyet. Kurkó Gyárfás 
ünnepi szónoklatát a választók köszöntésével 
kezdte. „Első szavammal – mondotta – Hozzád 
szólok, hatalmas magyar demokrata szavazó! 
Hozzád, kit oly sok vád, oly sok arcul csapás 
ért, s akit annyiszor illettek a fasizmus és a re- 
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akció vádjával! Ezeket a vádakat összeszorított 
ajakkal nyelted el s vártad a pillanatot, amikor 
bélyegzőt kaphatsz a kezedbe, hogy egy hatá- 
rozott pecsétnyomásod a vádaskodók arcul 
ütése legyen. Mély alázattal és szívünk minden 
melegével köszöntünk Benneteket, magyar 
szavazók!” A szónok világosan kifejtette, hogy 
a nemzetiségi összefogás, a magyar szavazók 
egysége hozzájárult a román demokrácia győ- 
zelméhez, s a Magyar Népi Szövetség parla- 
menti csoportja Románia Nagy Nemzetgyűlé- 
sében azokat az erőket fogja támogatni, ame- 
lyek a népszabadság kifejezői és a teljes jog- 
egyenlőségnek, valamint a szomszédos népek- 
kel való szoros együttműködésnek, a román– 
magyar szövetséges viszony megteremtésének 
hívei. A hatalomban való demokratikus rész- 
vétel tudatos megfogalmazása volt az a kijelen- 
tése, hogy „harcunk új szakasza kezdődik, jog- 
egyenlőségünk teljessé tételére sokkal tökéle- 
tesebb és sokkal hatásosabb fegyverek állanak 
rendelkezésünkre. Ma már nem fogunk kilin- 
cselni a minisztériumok ajtaján. Ma ott leszünk 
mi magunk...” 

A szovjet delegáció – s egy nap késéssel a 
francia újságírók – megjelenése Kolozsvárt 
egyaránt szólt a győzelmes román és magyar 
demokratáknak. Az MNSZ központi épületé- 
nek nagytermében ez alkalomból kiállítás nyílt 
a választás minden múltbeli korteskedéstől el- 
térő, újszerűen tömegfelvilágosító propagan- 
daanyagából. Szebbnél szebb falragaszok mel- 
lett látható volt itt a magyar tanulóifjúság pla- 
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kátversenyének képsorozata, rengeteg nagyí- 
tott fénykép, statisztikai kimutatás, táblafest- 
mény, vitrinekben a röpcédulák, választási ki- 
adványok, brosúrák, levelek, kiáltványok, nyi- 
latkozatok pazar egyvelege. A nemzetiségi ön- 
tudat kifejezése mellett mindenütt a román– 
magyar egymásrautaltság és testvériesülés jel- 
képei. Egy megható művészi plakáton székely 
asszony kezében tartja a szavazócédulát, s két 
ragyogó arcú gyermek kapaszkodik a szoknyá- 
jába. Az egyenlőség jele alatt ez a felírás: 
„Édesanyám, reánk hallgass – Iskolánkért erre 
szavazz!” 

A választást lezáró nagygyűlés napján, 1946. 
november 24-én este – a választást tükröző ki- 
állítás megtekintése után – került sor a Magyar 
Népi Szövetség első nemzetközi sajtókonfe- 
renciájára. A szovjet és a magyarországi újság- 
írók kérdéseit és az MNSZ vezetőinek válasza- 
it László Béla gyorsírói jegyzetei alapján kö- 
vetkező vasárnapi számában közölte a Világos- 
ság. Az értekezletet az MNSZ tájékoztatási 
osztályának képviseletében Méliusz József író 
nyitotta meg, rámutatva a külföldi újságírók 
meghívásának okára. „A legőszintébb, legköz- 
vetlenebb módon és formában tudomására ad- 
juk a világnak – magyarázta –, hogy ebben az 
országban mint magyar nemzetiség a román 
demokráciával legszorosabb együttműködés- 
ben, teljes jogegyenlőségünk megvalósításának 
útján haladunk.” 

A vendégek érdeklődése váratlanul sokolda- 
lú volt. Emanuel Szimjonov, a Komszomolsz- 
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kája Pravda munkatársa, az MNSZ története 
és programja iránt érdeklődött, lejegyezve 
Kurkó Gyárfás és Kacsó Sándor válaszait. 
Alekszandr Volchov, a moszkvai Vörös Csillag 
munkatársa, Felszeghy Ödöntől, a közoktatás- 
ügyi minisztérium újonnan kinevezett vezér- 
titkárától kapott kielégítő választ arra a kér- 
désre, történt-e gondoskodás a magyar ifjúság 
demokratikus neveléséről, a Pravdát képviselő 
Alekszandr Usztyinovnak pedig tolmács segít- 
ségével én vázoltam fel a romániai magyarság 
népességi adatait, lakterületét és társadalmi 
megoszlását. Constantin Cerneanu, az Ager- 
pres munkatársa a magyar parlamenti csoport 
munkatervéről kért és kapott felvilágosítást, 
Virgil Petrescu, a Scânteia nevében tette fel a 
kérdést, hol vannak még hiányai a magyar 
anyanyelv használatának, s mennyiben demok- 
ratizálódott az EMGE? Pjotr Nyikityint, az Iz- 
vesztija szerkesztőjét az érdekelte, hány ma- 
gyar nyelvű újság jelenik meg az országban, 
Borisz Leontyev pedig, a Pravda külpolitikai 
munkatársa, egyenesen a párizsi döntés fogad- 
tatására volt kíváncsi. A kérdésre Kurkó Gyár- 
fás azzal felelt, hogy a döntés a nagyhatalmak 
és kormányok dolga volt, míg az erdélyi ma- 
gyarságnak egyetlen feladata volt és van: 
„hogy itt, ahol vagyunk, e két nép megbékül- 
jön és megvesse alapját egy nagyobb perspek- 
tívának...” 

A világsajtó felfigyelt a romániai magyarság 
választási fellépésére és sikerére. Nemcsak 
Bukarestben, hanem Moszkvában is bő részle- 
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tek jelentek meg a kolozsvári sajtófogadásról, s 
a Francia Távirati Iroda is világgá röpítette 
Kurkó Gyárfás nyilatkozatait. A budapesti rá- 
dió hangsúlya szerint a lezajlott romániai vá- 
lasztások után még szorosabbra fonódott a 
román és a magyar demokrácia szövetsége, s a 
francia kommentár szerint „ebben a szövetség- 
ben a két demokrácia továbbra is együtt fog 
haladni és küzdeni mindkét nép szabadságáért 
és boldogulásáért”. 

Mint tüskeszúrás ért e napokban egy bíráló 
megjegyzés. Az a bukaresti elvtársunk, aki egy 
kommunista bizottság tagjaként a nemzeti kér- 
déssel foglalkozott, mérgesen megüzente, hogy 
a szovjet delegáció meghívása Kolozsvár- 
ra helytelen, a sajtófogadás pedig felesleges 
volt. Már Prágában akadt bajom ezzel a tanul- 
mányait ott végző gyermekorvossal, akkor még 
Salamon, most már Bogdán Jóskával, aki Méli- 
usz Sors és jelkép című emlékezéseiben is nega- 
tív figuraként szerepelt, s dogmatikus száraz- 
ságában mind a román, mind a magyar népi 
előtörést kétkedéssel fogadta. Az MNSZ 
shakespeare-i drámája éppen a sikerek tetőfo- 
kán kapta meg a maga intrikusát. 
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A román demokratikus erőkkel való szövetke- 
zés reálpolitikája és az önálló magyar listával 
elért választási győzelem a hatalom részesévé 
tette a Magyar Népi Szövetséget. Az új helyzet 
kétségkívül új kilátásokat és lehetőségeket nyi- 
tott a nemzetiségi kérdés eredményesebb meg- 
oldása számára, az ország konszolidációja – a 
népi demokrácia teljessé válása – azonban még 
súlyos bel- és külpolitikai feszültségek függvé- 
nye volt, s az MNSZ sem mentesülhetett a ha- 
ladó és reakciós erők ütközésének következ- 
ményeitől. Mindaddig, amíg a nemzetiségi 
szervezet felül nem tudott emelkedni valame- 
lyes kívülállás és külön-út hiedelmén s a dol- 
gozó tömegek osztályerejével be nem kapcso- 
lódott az általános forradalmi átalakulásba, már 
elért eredményei is válságos állapotba kerül- 
tek. Az 1946. november 19-i választásoktól az 
MNSZ 1947. november 21-én megnyílt harma- 
dik országos kongresszusáig eltelt egy eszten- 
dő mindmáig megíratlan története korántsem a 
nyugodt beteljesülések, sokkal inkább az ideg- 
tépő sorsvonulathoz való alkalmazkodások idő- 
szaka lett, egy-egy jelképes kölcsönösségből 
azonban elővillant a közös irányvonal. 

Egyelőre még csönd, a győzelem értékelése. 
1946. december 4-én királyi trónbeszéddel 
megnyílt a parlament. Maniu képviselői távol 
maradtak, az MNSZ megválasztottjai teljes 
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számmal megjelentek. A parlamenti csoport 
Csákány Béla, Czikó Nándor és Nagy Tibor 
személyében háromtagú titkárságot választott, 
s kimondta, hogy senki egyéni kijárásokat nem 
vállal, minden felmerülő igényt, kérelmet, ja- 
vaslatot és panaszt Bukarestben székelő irodá- 
jának kell benyújtani. Az MNSZ központja Ko- 
lozsvárt maradt, munkánk itt is megszaporo- 
dott. Míg képviselőink Bukarestben nem keve- 
sebb, mint 16 parlamenti bizottságba bevá- 
lasztva kezdték meg törvényhozó munkásságu- 
kat, mi itthon Kolozsvárt tíznapos Társadalmi 
Vezetőképző Tanfolyamot indítottunk, új sza- 
kaszba emelve a cselekvő magyarok – szerve- 
zőink – mozgalmát. Az ország minden részéből 
behívott negyven hallgató számára készült elő- 
adásokból kátét kívántunk összeállítani, hogy a 
korszerű társadalomismeret és politikai tudat 
emelésére másutt is megismételhető legyen az 
oktatás. A már működő országos szakbizottsá- 
gok mellé hamarosan Magyar Egészségügyi 
Tanács született Fazakas János ortopéd pro- 
fesszor elnökletével (diák korában részt vett a 
Gusti-féle monografikus iskola munkálatai- 
ban), s az új fórumot megteremtő értekezleten 
Kurkó Gyárfás az aszálysújtotta Székelyföld 
megsegítésével kapcsolatban kifejtette: 
„...kérjük az egész magyarságot, főként ér- 
telmiségi testvéreinket, ne higgyék, ne képzel- 
jék azt, hogy most, mert már fenn vagyunk 
Bukarestben, nem kell többet dolgozniok, el- 
hanyagolhatják a dolgokat. Ha a legnagyobb 
éberséggel figyelik a munka menetét, és ott 
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lesznek szervezeteink mellett, ahol élharcos 
munkástestvéreink vannak, akikkel együtt 
kapcsolódhatunk be a munkába, és lendítjük 
előre az egyetemes magyarság és az általános 
demokrácia ügyét, akkor hisszük, hogy ez a 
nyomorúság, ez a szenvedés, amely a télen még 
előttünk áll, könnyen lebírható és egy jó ter- 
méssel, gazdasági javaink rendezésével egy, 
másfél vagy két év alatt leküzdünk minden ne- 
hézséget.” 

Ez a józan hang és munkabeosztás, kettős- 
egy váltógazdálkodásunk Bukarest és Kolozs- 
vár közt, jellemezte a szorgalmas és szívós elő- 
menetelt. A parlament felirati vitájában Kurkó 
Gyárfás meleg rokonszenvtüntetés közepette 
mondotta el képviselői szűzbeszédét. „Teljes 
egészében támogatjuk a Demokrata Pártok 
Blokkja és a Groza-kormány munkatervének 
megvalósítását, kibővítvén ezt a programot sa- 
játos nemzetiségi kérdéseinkkel” – mondotta, s 
a parlament támogatását kérte az új nemzetisé- 
gi törvény kiadásához. Míg Kurkó Gyárfás 
(„ez az energikus politikai harcos”, ahogyan 
Borisz Leontyev a moszkvai Pravdában jelle- 
mezte) képviselőtársaival az ország legfelső fó- 
rumán tárta fel a román–magyar együttélés 
törvényesítésre váró követelményeit, Kolozs- 
várt a várakozások csöndjében tovább bonta- 
koztak ki a nemzetiségi önfenntartás újabb s 
újabb megvalósításai. Csak asztali naptáram 
egykorú bejegyzéseit kell elővennem: 1947. ja- 
nuár havában megalakult az Országos Magyar 
Művészeti Bizottság, majd múzeumi és népfő- 
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iskolai értekezlet zajlott le, melyre a Bolyai 
Tudományegyetem, az Erdélyi Múzeum Egye- 
sület, a Székely Nemzeti Múzeum, a kolozsvá- 
ri és aradi 48-as Ereklyemúzeum, a marosvá- 
sárhelyi Teleki-téka, a nagyváradi Ady-mú- 
zeum, a nagyszalontai Arany-múzeum, a gyu- 
lafehérvári Batthyány-könyvtár, a székelyud- 
varhelyi Néprajzi Múzeum, a Székelyföldi Bá- 
nyászati Kutató Intézet és a tudományos élet 
számos személyisége kapott meghívást. A meg- 
növekedett munkakör szükségessé tette egy 
külön Országos Magyar Műemlékvédő Bizott- 
ság felállítását (tagjai közt szerepelt Darkó 
László, Entz Géza, Kelemen Lajos, Kós Ká- 
roly), a szabad művelődés ápolására új szerep- 
hez jutott az újjászervezett EMKE, s létrejött 
egy műszaki bizottság is a mérnökök összeírá- 
sára és szakmai mozgósítására. Körültekinté- 
sünkből nem maradt ki a film ügye sem: ekkor- 
ra már 7 keskenyfilmünkkel járták a vidéket 
diákjaink. 

Fennállt-e sokrétű gazdasági és kulturális 
szervezkedésünkben az elszigetelődés veszé- 
lye? Lehet, de csak abban a mértékben, 
amennyiben megfelelő állami szervek még nem 
vállalkoztak javaink és szakembereink beillesz- 
tésére és szakszerű céljaink elfogadására a jog- 
egyenlőség alapján. Saját erőink felsorakoz- 
tatását éppen azért sürgettük, hogy készen, 
rendezetten, képességeink teljével vonulhas- 
sunk fel bármely egyeztetésre a közös hazafi- 
ság igénye szerint. Példaként emelem ki a mű- 
emlékvédelmet: alig telt el néhány hónap, s a 
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bukaresti Országos Műemlékbizottság vette át 
a részünkről pontos jegyzékben előterjesztett 
200 magyar vonatkozású vagy magyar tulaj- 
donban levő műemlék gondozását, majd Szabé- 
di Lászlónak, a Székely Nemzeti Múzeum 
igazgatójának személyében magyar taggal, ké- 
sőbb másokkal is bővült az országos vezetőség. 
Reálisan aligha lett volna elképzelhető közéle- 
tünk minden ágú kibontása az állam költségve- 
tésén és szervezeti biztosítékain kívül, szűk 
egyesületi keretekben és távlatilag is a közada- 
kozásra bízva. Csodavárás helyett azonban az 
új körülmények közt is csak a harcban bízhat- 
tunk. „Egyetlen pillanatra sem tagadhatjuk – 
fordultam ebben az időben törzsgárdánkhoz, a 
cselekvő magyarokhoz –, hogy nemzetiségi 
helyzetünkből kifolyólag ránk magyarokra a 
harcnak s a munkának is a kétszerese jut. Ed- 
dig is két ellenséggel kellett megküzdenünk, a 
sorainkat megbontó, nemzetiségi politikánkat 
hátba támadó magyar reakcióval, s azzal a ro- 
mán reakcióval, amely éppen a nemzetiségi 
uszítást választotta leghatásosabb fegyverének. 
Az országépítő munkában sem lesz másképp.” 

A feszültség az uralomra jutott Demokrata 
Pártok Blokkja és a parlamentet szabotáló Ma- 
niu-párt között egyre növekedett, s így a leszá- 
molás a román reakcióval előtérbe került, arra 
azonban az új esztendő elején aligha gondolhat- 
tunk, hogy visszaszámolással az erdélyi magyar 
reakció kérdéskötege is újra felszínre jut. Indí- 
tékot erre hamarosan a Dálnoki Veress Lajos- 
féle magyarországi összeesküvés leleplezése 
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adott. Egy budapesti napilap felvilágosítást 
kért az MNSZ központjától a letartóztatott 
volt vezérezredes erdélyi szerepéről az 1944-es 
ellenállásban, s mint illetékes tanúnak, nekem 
kellett választ adnom. Nem tagadtam, hogy eh- 
hez a székely katonához a haladó körök bizo- 
nyos elvárásokat fűztek, de éppen ez a tény te- 
szi súlyossá, hogy csalódni kellett benne. Dál- 
noki Veress Lajos háromszor árulta el a kolozs- 
vári ellenállást. Először 1944. március 19-e 
után, amikor németellenes látszattal mozgósí- 
totta ugyan hadseregét, de az utolsó pillanat- 
ban megegyezett a németekkel, kiszolgáltatva 
170 000 zsidót a deportálásnak. Másodszor, 
amikor Romániának a Szövetséges Hatalmak 
oldalára való átállása után kapcsolatba lépett a 
Kolozsvárt erősen fejlődésnek indult ellenállási 
mozgalommal, de közben betört Tordára és a 
magyar hadsereg elvéreztetésével oldalról fe- 
dezte a hitleristák kivonulását az erdélyi zsák- 
ból. S harmadszor, amikor a tordai csata el- 
vesztése után ígéretet tett arra, hogy megaka- 
dályozza az ellenállási mozgalom személyisé- 
geinek letartóztatását és elhurcolását a Gestapo 
részéről, s megóvja a várost a rombolásoktól, 
de ezek ellenére magyar csendőrök fogták el és 
adták át a Gestapónak Nagy József és Kovács 
Katona Jenő írókat, a kolozsvári ellenállás ré- 
szeseit. Mindkettő haláláért Dálnoki Veress 
Lajos is felelős, mint ahogyan azért is, hogy a 
munkásság nyomására feladta ugyan a várost, 
de romboló osztagai az utolsó pillanatban még- 
is együttműködtek a németekkel a telefonköz- 
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pont, a gázgyár és a hidak felrobbantásában. 
Ezzel a tanúságtétellel tartoztam a kolozsvári 
ellenállók becsületének. 

(Negyven esztendővel az 1944-es esemé- 
nyek után a véletlen összehozott Kéri Kálmán- 
nal, az 1. számú magyar hadsereg egykori ve- 
zérkari főnökével, aki annak idején Miklós Bé- 
la hadseregparancsnokkal együtt átállott a 
szovjetekhez és bekapcsolódott a fegyverszü- 
neti tárgyalásokba Moszkvában. Meghitt budai 
lakásán készült egy tévéfelvételem, előbb Józsa 
Béláról, majd Groza Péterről adtam ott szá- 
mot, s tulajdonképpen ő kezdte a beszélgetést, 
emlékeztetve arra, hogy katonai attasé korában 
Pozsonyban meg kellett engem és társaimat fi- 
gyelnie... Meghívott egy estére, elmentem, s 
borozgatás közben került szóba a 2. számú ma- 
gyar hadsereg – az úgynevezett „erdélyi had- 
sereg” – csatavesztett parancsnokának a neve. 
Elmondtam neki őszintén, amit Dálnoki Ve- 
ressről tudhattam, s meglepetésemre részéről 
is ítélet hangzott el. Egy érdekes történelmi 
példára hivatkozott, ama porosz tábornok ese- 
tére, aki Napóleont Oroszországba kísérte csa- 
pataival, de kellő pillanatban átállott az oro- 
szok oldalára. Hazaáruló volt-e, amikor kirá- 
lyának tett esküje helyett népe érdekét követ- 
te? Valahol a Ludovikán vitatták is ezt, s Kéri 
Kálmán már fiatalon megjegyezte, hogy a két- 
féle vélemény közül melyiket kell választani, 
kartársa, Dálnoki Veress Lajos azonban „fel- 
sőbb parancs” nélkül nem mert népe érdekei 
mellé állani...) 
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Míg Magyarországon egyre nagyobb hullá- 
mokat vetett a köztársaság ellen irányuló ösz- 
szeesküvés leleplezése s a tisztogatás szüksége 
kiterjedt a Kisgazda Párt vezető tagságára is, 
Bukarestben Luka László a Scânteia hasábjain 
rámutatott a Dálnoki Veress-féle összeesküvés 
és a romániai magyarság soraiban 1946-ban fel- 
tűnt „ellenzék” lehetséges összefüggéseire, 
nem utolsósorban arra, hogy ez a csoportosulás 
Maniuval is kapcsolatokat tartott fenn. A cikk 
szerint utólag egyre inkább felsejlik a Dálnoki 
Veress-féle akció és a manisták „ellenzékisé- 
ge” közti láncolat, s akárcsak a magyarországi 
nyomozás, Romániában is a helyzet megítélése 
arra a konklúzióra jut, hogy itt sem demokrati- 
kus ellenzékről, hanem a demokratikus fejlő- 
dés ellen szőtt összeesküvésről van szó. A Lu- 
ka-cikk párhuzamvonása Dálnoki Veressék és 
Maniuék–Brătianuék akciói közt feltartóztat- 
hatatlan logikával maga után vonta az MNSZ 
rátérését olyan önvizsgálatra, amely a maga né- 
pi éberségével és szigorával nem marad el a 
román demokrácia önvédelmi magatartása mö- 
gött. 

A kétféle reakcióval való leszámolás szüksé- 
gessé tette a haladó erők szorosabb összevoná- 
sát. Párizsban 1947. február 10-én ünnepélye- 
sen megkezdődött az olasz, román, magyar, 
bolgár és finn békeszerződés aláírása, s az a 
jegyzék, melyet ez alkalomból a román kor- 
mány a Szövetséges Hatalmakhoz eljuttatott, 
Észak-Erdély visszajuttatásával kapcsolatban 
leszegezte, hogy „a szerződés örökre lezár egy 
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történelmi pert és két szomszédos nép számára 
lehetővé teszi a baráti együttműködést”. Más- 
nap az MNSZ központi végrehajtó bizottsága 
Bukarestben tartott ülésén bejelentette csatla- 
kozását a Demokrata Pártok Blokkjához. Luka 
Lászlóhoz, a DPB főtitkárához intézett levelé- 
ben Kurkó Gyárfás elnök örömmel üdvözli, 
hogy a Blokk az addigi választási szövetségből 
a demokrata pártok állandó politikai együttmű- 
ködésének szervévé alakult át, s felidézve az 
MNSZ szerepét a román demokrata erők ol- 
dalán, természetes következményként tünteti 
fel a Blokkhoz való csatlakozást „az ország de- 
mokráciájának továbbfejlesztéséért, a gazdasá- 
gi élet közös újjáépítéséért és jogegyenlősé- 
günk teljes megvalósításáért folyó munka érde- 
kében”. A levél közlése szerint az MNSZ csat- 
lakozása „szervezeti önállóságunk megőrzésé- 
vel” történik. A bejelentést a Demokrata Pár- 
tok Blokkjának központi bizottsága tudomásul 
vette, és az MNSZ képviselői számára helyet 
adott a közös vezetésben. A DPB politikai bi- 
zottságában Kurkó Gyárfás, a végrehajtó bi- 
zottságban Csákány Béla és helyettese, Czikó 
Nándor foglalt helyet. 

Nem lévén a parlamenti csoport tagja s csak 
alkalomszerűen fordulván meg a fővárosban, 
nem ismerhettem azokat a belső, közvetlen tár- 
gyalásokat, eszmecseréket, nemegyszer vitá- 
kat, melyek végül is kész tényekként kerültek 
a nyilvánosság elé. Annál tárgyilagosabban ítél- 
hetem meg a történteket. Egy nemzeti kisebb- 
ség politikája különleges művészet, a nemzeti- 
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ségi politikusnak a legkülönb helyzetekben 
kell népe sorsát eligazítania, legalábbis megkí- 
sérelnie az elérhető megoldást. Arra a kísérlet- 
re azonban, amelyben egy kisebbség a többség- 
gel együtt, közös uralomban osztozva, őrzi 
meg és kapcsolja be magát a fejlődés meneté- 
be, nem volt eddig előzetes minta. Ha részt is 
vettem a vezetésben, mindig hallgattam egy 
belső szóra, a dolgok természetes fejletének lo- 
gikájára, s most is a vezetés művészetét üdvö- 
zöltem a Magyar Népi Szövetség következe- 
tességében. Ezer és egy új tennivaló cím alatt 
így igyekeztem a könnyen bizonytalanságba 
visszahanyatló, hamar riadó közönség bizalmát 
a megnyílt új szakasz számára megnyerni: „A 
magyar szavazó nem meddő sérelmi politikára, 
hanem a jogegyenlőséget biztosító demokrácia 
közös megerősítésére küldte be képviselőit az 
országgyűlésbe, márpedig az elvi egybehango- 
lódás gyakorlati munkaközösség nélkül előbb- 
utóbb légüres tér képződését érzékelteti köz- 
véleményünkben. Ezért volt itt az ideje, hogy a 
DPB választási közösségből az országépítő 
együttműködés állandó szervévé alakuljon át, s 
ezért volt idejénvaló, hogy a Magyar Népi 
Szövetség országos végrehajtó bizottsága éljen 
az alkalommal s a román demokrácia erőivel 
kötött régi szövetségét a mai idők követelmé- 
nyeinek megfelelően megújítsa.” 

Saját írásom megfogalmazásából hallom ki, 
mennyire szükség volt a bizalomkeltésre. He- 
tek-hónapok teltek el, s már-már türelmetlen 
volt a várakozás. Az ország gazdasági bajai egy- 
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re fokozódtak, az infláció során egy Világos- 
ság-példány immár 1000 lejbe, sőt áprilisban 
már 5000 lejbe került, forgalomban voltak a 
milliós bankjegyek, dúlt a korrupció és a feke- 
tepiac kereskedelme. Hitet kellett önteni az 
emberekbe így is: „Ha az erdélyi magyar ked- 
vező alkalmakat kap a munkára, akkor annak 
ez az egész megpróbáltatott ország látja hasz- 
nát, de jaj nekünk, ha kicsinyes bizalmatlanság- 
ból és szűklátókörű önzésből kisebbséggé gu- 
bózzuk be magunkat, s lemaradunk a közös fej- 
lődésből. Szoros együttműködésünk a román 
néppel a Demokrata Pártok Blokkjában arra 
hivatott, hogy a politikai jogegyenlőség mellett 
a gazdasági jogegyenlőséget is megvalósítsa a 
közös építés alapján.” Az esetleges félremagya- 
rázások késztették Kurkó Gyárfást arra, hogy 
egy lapunknak adott nyilatkozatában megma- 
gyarázza, hogyan vált elemi szükséggé a belé- 
pés a Demokrata Pártok Blokkjába. Az MNSZ 
azelőtt is tagja volt az Országos Demokrata 
Arcvonalnak, de a választások után ez a front- 
alakulat átadta helyét a blokknak, s így csak a 
régi szövetséget újítottuk fel DPB-beli elhe- 
lyezkedésünkkel. Annál is inkább, mert más- 
különben az MNSZ nem vehetne részt teljes 
súlyával olyan fontos megbeszéléseken, ahol 
rólunk döntenének nálunk nélkül... És még 
egy megokolás. „A háborút vesztett nemzet- 
közi reakció – üzente Kurkó Gyárfás a válasz- 
tóknak – sorozatos összeesküvésekkel kísérle- 
tezik és akarja megdönteni nehézkesen kibonta- 
kozó, de népeink lelkében mélyen gyökerező 
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demokráciánkat. Hogy ezzel a kibontakozó bé- 
két és szabadságunkat veszélyeztető gaz fajzat- 
tal teljes egészében leszámolhassunk, elsősor- 
ban szükség van román és magyar demokraták 
között a teljes bizalmi légkörre.” A csüggedés 
ragálya ellen cikk-címmel megszólalt Kacsó 
Sándor is, hogy a soron levő gazdasági harcban 
tömegeinket bizalomra és munkára biztassa, 
ugyanekkor pedig sajtóosztályunk a lapban él- 
re helyezett felhívásban fordult szembe olyan 
reakciós elemekkel, akik „egyes hatósági kö- 
zegek túlkapásait hazug suttogásokra akarják 
felhasználni, s a békeszerződésben egyenjogú- 
ságáról biztosított romániai magyarság soraiban 
félelmet és bizonytalanságot keltenek...” 

Egy mozgalom elhal, ha nem tudja tagjait, 
szervezeteit, tömegeit foglalkoztatni. A pangás 
– vagy készülő kirobbanások – légkörében el- 
halványodott a szavak, ígéretek, tervezések ér- 
téke, de annál felvillanyozóbb volt a Székely- 
föld felől érkező segélykiáltás. Éhező gyerme- 
kek százait és ezreit kellett az aszály csapása 
elől megmenteni, s míg Kurkó Gyárfásék Bu- 
karestben a szárazság sújtotta vidékek országos 
segélyezőbizottságával együttműködve fél mil- 
liárd lej gyorssegélyt szereztek, Kolozsvárt a 
magyar nők kezdtek hozzá a veszélyeztetett 
székely fiatalság átköltöztetéséhez szerencsé- 
sebb vidékek falvaiba és városaiba. A munka 
alól senki sem vonta ki magát, olyan megmoz- 
dulás volt ez, mint a békeszerződés aláírása 
után új áradatban érkező hadifogolyszállítmá- 
nyok egyre rendszeresebb ellátása a vasúti ál- 
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lomásokon. Harmadik éve sem lankadt a népi 
áldozatkészség! Volt falu, így egykori tanítósá- 
gom helyszíne, Szentkirály és Zentelke a Kalo- 
ta partján, ahol minden család igényelt „ven- 
déggyermek”-et, a szilágysági Krasznán kollé- 
giumi helyeket ajánlottak fel székely diákok- 
nak... Folytathatnók a felsorolást nemcsak 
egész Erdély és a Bánság területéről, hanem 
még a Kárpátokon túlról is, mert a gyermek- 
mentésből Moldva is kivette részét. Dőry Er- 
zsébet és Szűcs Margit nőbizottságunk részé- 
ről pontosan 8101 éhező gyermek elhelyezését 
jelentette. 

Az emlékirat olvasóinak talán lankasztja ér- 
deklődését az ismétlések gyűrűzése, így har- 
madszori visszatérésünk a márciusi ifjak ünne- 
pének megünneplésére a 99-ik évfordulón, de 
talán felfedezik az évente újat és mást is, az 
éppen akkor szükségest, az emlékezetből ki 
nem hagyhatót. Különösen, ha tekintetbe vesz- 
szük, milyen viszonyok közt kellett újra lökést 
adni önfenntartó cselekvésre a csüggedés ár- 
nyékában. Megfosztva a sovinizmus minden 
szennyétől, tisztán akartuk a magyar nemzeti 
érzést továbbra is ébren tartani népünkben, 
olyan történelmi tudatot erősítve benne, amely 
Petőfi forradalmi demokráciájától a Szegeden 
kötött első román–magyar megegyezésig s azon 
túl az emigrációban elhangzott föderációs fel- 
hívásokig kelet-európai térbe szélesíti a hazafi- 
emlékezést s alkalmas a román–magyar együtt- 
működés elvi alátámasztására ellentétekkel és 
kételyekkel küszködő népi demokráciánk jövő- 
képe előtt.  
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Így történhetett meg, hogy az MNSZ napi 
politikai gondokba merült végrehajtó bizottsá- 
ga újólag kiáltvánnyal fordult tömegeihez, ez 
esetben március 15-ének megünnepléséhez 
fűzve üzenetét: „Egy esztendővel Petőfi for- 
radalmának századik évfordulója előtt nem 
akarunk szavakkal ünnepelni, hanem cselek- 
vésre teszünk fogadalmat.” Kellő történelmi 
okfejtés után új „Tizenkét Pont” foglalta ösz- 
sze a nemzetiségi teendőket, az 1848-as vasút- 
hálózati terv meg nem valósult Székelyudvar- 
hely–Csíkszereda vonalszakaszának felépítésé- 
től minden soviniszta szándék száműzéséig s 
Groza miniszterelnök vámuniós tervének meg- 
valósításáig. Az iparosítás, a gazdakörök és 
szövetkezetek, az iskolahálózat és népfőisko- 
lák, a székely gyermekek segélyezése, népi 
kollégiumok és falulátogató munkacsoportok 
felállítása, vezetőképző tanfolyamok és a ro- 
mán–magyar barátkozás helyszíni formái ke- 
rültek itt sorra, azzal az utasítással, hogy a ki- 
áltvány minden magyarlakta helységben kerül- 
jön felolvasásra. Ez meg is történt. Ami külö- 
nösen biztató volt, az a fiatalság részéről tanú- 
sított fogadtatás. 1947. március 15-én a Bolyai 
Demokrata Diákszövetség fogadalomtétele a 
maga értelmiségi feladataira alkalmazta felhí- 
vásunkat, s az évfordulóra jelent meg az 
MNSZ fiataljainak röpirata is Magyar Ifjúság 
címmel. Vezércikkében Páll Árpád táborba hí- 
vott mindenkit, aki „vállalja a népünk felemel- 
kedéséért folytatott harcot és aki ezen a földön 
vállalja, aki szabad ember módjára nyújt kezet 
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hasonló gondolkozású román társainak, aki újat 
és jobbat akar építeni...” Melléje sorakozott 
írásával a fiatal Sütő András, Kabán Ferenc, 
Beke György, Benkő Samu és számos társuk, 
számba véve az új nemzedék kérdéseit. 

Jó és maradandó lehet a szervezés ott és ak- 
kor, ahol az eredmény nem zárul önmagába, 
hanem mintegy maghasadással láncreakciót in- 
dít maga körül. Március 15-i megemlékezése- 
ink igazi jelentősége Bukarestben csattant fel. 
Itt az Ateneul Român freskókkal pompázó 
dísztermében került sor az ünneplésre, a fő- 
védnökséget maga Groza Péter vállalta. Mi- 
niszterek, magas rangú katonatisztek, a Szö- 
vetséges Ellenőrző Bizottság tagjai, a Magyar 
Misszió diplomatái jelentek meg a páholyok- 
ban s hallgatták meg az ősz Gala Galaction 
román nyelvű fejtegetését arról, hogy az 
1848-as magyar március a szabadságszerető 
dunai népek közös ünnepe. A nagy emlék a 
szabadság, egyenlőség, testvériség teljes meg- 
valósítására ösztönöz mindnyájunkat, olyan 
barátságra a román és a magyar nép között, 
hogy – mondotta – „gyermekeink majdan 
csodálkozva emlékezzenek a múltra, amikor a 
két nép nem szerette egymást...” Kacsó Sán- 
dor, a magyar szónok, a tiszta demokráciát él- 
tette, bejelentve, hogy a magyarság is részt 
vesz a minden akadály elhárításáért folyó küz- 
delemben. Hadd jegyezze fel az emlékíró-kró- 
nikás, hogy román–magyar rokonszenvtünte- 
tésre került sor a Bolyai Tudományegyetem if- 
júságának kolozsvári ünnepén is, ahol Jancsó 
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Elemér ünnepi beszédére válaszolva Moftei tá- 
bornok tolmácsolta a román hadsereg üdvözle- 
tét. Kijelentése szerint „a 48-as szabadsághő- 
sök szelleme kiküszöböl közöttünk minden el- 
lentétet, s a román és a magyar katona nem fog 
többé ellenségként szembenézni egymással”. A 
román hadsereg küldöttei megjelentek Nagy- 
szalontán Kossuth Lajos szobrának megkoszo- 
rúzásánál is. Mindez azonban csak úgy vált le- 
hetővé, hogy magunk is felülemelkedtünk a 
magyar szellemi beltenyészeten, s egymás mel- 
lé helyeztük Petőfi és Bălcescu, Kossuth és a 
Budán kiszabadított Eftimiu Murgu, az első 
európai nemzetiségi törvényt szerző Szemere 
Bertalan és a román–magyar egymásratalálást 
hirdető Bem tábornok képét. 

Történelmi példázataink legteljesebb értel- 
mét a román miniszterelnök és a magyar köz- 
társasági elnök találkozása adta meg. Budapesti 
útja előtt felkerestük Groza Pétert, hogy átad- 
juk neki az MNSZ ajándékait Tildy Zoltán ré- 
szére. Létünket és törekvéseinket igazoló kül- 
demény volt ez: a Világosság, Utunk, Falvak 
Népe bekötött sorozata, a kolozsvári és maros- 
vásárhelyi magyar színház plakátjai, aranydí- 
szes kis könyvecskében az első erdélyi magyar 
Zene- és Színművészeti Főiskola hangverseny- 
műsorai és négy hatalmas falitérkép a magyar 
tanügy kibontakozásáról a Groza-kormány két 
esztendeje alatt... (Vajon őrzik-e még valahol 
ezt a gyűjteményt?) Telve reménnyel készül- 
tünk a két államférfiú találkozására. Híd a két 
nemzet között című beharangozómat Groza Pé- 
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ter külön is megköszönte, nem hagyva kétséget 
afelől, hogy egyetért szövetkezésünkkel nem- 
csak nemzet és nemzetiség, hanem egész nem- 
zet és egész nemzet arányai közt is. A Világos- 
ság megállapítása, melyben az MNSZ felfogása 
tükröződött, akár útravalónak is elfogadható 
volt a román delegáció számára, hiszen magába 
foglalta üzenetünket a belső válsággal küzdő 
magyar kormányzathoz. „A Budapesten most 
készülő Groza–Tildy-találkozó új állomása lesz 
annak a következetes politikának – szögeztük 
le –, amelyet a román demokrácia a nemzeti 
jogegyenlőségért s a magyar demokrácia a revi- 
zionista-imperialista sovinizmus kiküszöbölé- 
sére indított.” A gondolatot Groza fűzte to- 
vább, emlékszem szavait kísérő mosolyára: 

– Látogatásomnak szélesebb körű feladata 
is van. Mi bensőségesebb viszonyt teremtet- 
tünk a Szovjetunióval, mint Nagy Ferenc kor- 
mánya, s tulajdonképpen ebben a felelősség- 
ben oda fogok hatni, hogy a Magyar Köztársa- 
ságban is megerősítsem egész Kelet-Európa 
közös érdekeinek a felismerését! 

Ezt a perspektívát annak idején nem látta át 
Masaryk Tamás csehszlovák köztársasági el- 
nök, amikor a Hradzsinban egy diákküldöttség 
élén nemcsak a kisebbség kérdéseit, hanem 
egy Kelet-Európai Kutatóintézet javaslatát is 
eléje terjesztettem... Most itt volt az állam- 
férfiú, akiben megtestesült az elmaradottságá- 
ból előtörő Európa-fél történelmi eszmélkedé- 
se! Csehszlovákiából változatlanul érkeztek 
még az ott élő magyarság megpróbáltatásának 
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szomorú hírei, s mi itt, Groza oldalán, az RKP 
eszmei irányítását elfogadva, nemzetiségünk 
érdekei szerint szolgálhattuk körkörösen Er- 
dély, Románia, a Dunavölgye és egész Kelet- 
Európa önmagára találását a békében. 

A budapesti Román–Magyar Kultúrhétre 
Groza miniszterelnök 1947. május 2-án, pénte- 
ki napon érkezett. Fogadtatására a székesfővá- 
ros magyar és román zászlódíszbe öltözött. 
Társaságában volt Ion Pas művészetügyi és 
Octav Livezeanu tájékoztatásügyi miniszter, 
Emil Bodnaraş miniszterelnökségi államtitkár 
és Bădescu tábornok. Legelőször Nagy Ferenc 
magyar miniszterelnök fogott vele kezet, fel- 
harsant a két ország himnusza, bemutatkozá- 
sok, s a vendég magyarul mondja be a mikro- 
fonba üdvözletét: „Nemcsak ünnep ez, hanem 
egyszer s mindenkorra határkő e két nép törté- 
nelmében. Egymásra fogunk találni ezen az új 
úton, az új idők szellemében. A demokrácia 
olyan adottságokat nyújt ehhez, hogy soha töb- 
bé a sötét, gyűlöletteljes múlt vissza ne térjen, 
hogy a dolgozók, a szabadságszerető népek bé- 
kében éljenek nemcsak szomszédságban, ha- 
nem együttes munkában...” Másnap a Ma- 
gyar–Román Társaság rendezésében felavatták 
Budán a Mocsáry Lajos Kollégiumot a román 
vendégek s a magyar politikai és szellemi élet 
képviselői jelenlétében. Itt hangzottak el Tildy 
Zoltán meggondolt, bölcs szavai: „A magyar 
nép tudomásul veszi a vesztes háború után a 
történelem és a békeszerződések döntését. 
Voltak számunkra fájdalmas pontjai, de nem 
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akarjuk tovább folytatni az évszázados pert. Új 
történelmet kezdtünk, és ezt békésen akarjuk 
elkezdeni. Egymással és valamennyi szomszé- 
dos néppel békében és barátságban akarunk él- 
ni.” Kemény politikai magja volt Groza vála- 
szának is. Román részről erősítette meg a teljes 
szakítást a múlttal s azokra az imperialista tö- 
rekvésekre figyelmeztetett, amelyek új háború 
ígéretét hintik el. „Csakis olyan mértékben ta- 
lálhatunk egymásra – mondotta –, amilyen 
mértékben a dolgozók szabadságát megerősít- 
jük. Munkánkban bátorít az a tudat, hogy mel- 
lettünk van a világ szabadságszerető népeinek 
hatalmas tömege, élükön nagy keleti szomszé- 
dunkkal, a Szovjetunióval.” 

Intő példa volt mindkét fél számára az a ki- 
tűnő választás, hogy a romániai diákok befo- 
gadására alapított kollégiumot az andornaki 
bölcsről, Mocsáry Lajos egykori függetlenségi 
és 48-as párti országgyűlési képviselőről ne- 
vezték el, s Groza Pétert itt fogadták a magyar 
ifjúság küldöttei. Mocsáry volt a „fehér holló” 
a magyar politikusok közt, aki szembe mert 
fordulni a kiegyezéses korszak magyar urainak 
asszimiláló törekvéseivel, s a történelmi Ma- 
gyarország szláv és román lakosainak nemzeti- 
ségi harcát támogatni merte. Lehetetlennek 
tartotta akár Szerbiával, akár Romániával a bé- 
kés együttélést, ha nem sikerül az országon be- 
lül „oly nemzetiségi politikát inaugurálni, 
amely kielégíti az itteni szerbek és románok 
zömének helyes és jogos nemzeti aspirációit”, 
hiszen érthető módon „a szerbek és románok a 
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Száván és a Kárpátokon túl a legnagyobb ér- 
deklődéssel viseltetnek fajrokonaik iránt, mert 
ezek nemzetiségük állagához tartoznak”. A 
nemzetiségi képviselők részéről kézszorítás, a 
többség részéről azonban gúnyos derültség fo- 
gadta Mocsáryt, a teremszolgákkal még a kép- 
viselőház ablakait is kinyittatták, hogy kiszel- 
lőztessenek „ilyen beszéd után”, s a párt, 
melynek alapítója volt, megtagadta vezérét. 

Nos, egy pohárköszöntőre adott válaszában 
Groza Péter valósággal megismételte Mo- 
csáryt, amikor kitért a magyarországi és a ro- 
mániai magyarok ugyancsak érthető érzelmi 
kapcsolatára. „Az igaz megbékélés jegyében – 
mondotta poharát emelve – sohasem feledjük 
el, hogy a magyarországi magyarságnak testvé- 
rei vannak minálunk. Ennek tudatában levon- 
juk a helyes következtetést, s vigyázunk arra, 
hogy az a testvér, aki odaát maradt, úgy élje 
életét, hogy az itteni testvér nyugodt lehessen 
felőle.” Beszédét a román csoporttal együtt ér- 
kezett négy erdélyi magyar vendég, Gaál Gá- 
bor, Nagy István, Kós Károly és Csőgör Lajos 
is megerősítette sajtónyilatkozatában. 

A kelet-európai kilátás tisztulásához járult 
hozzá Groza Péter hamarosan következő ju- 
goszláviai látogatása is. Jegyezzük meg a román 
miniszterelnök mindnyájunkat illető kijelenté- 
sét egy Tito marsallnak adott válaszában: „Mi 
nem az Óceánon túl keressük boldogulásunkat. 
Mi a világ e részein élő népek mellett mara- 
dunk, s azokkal szervezzük és erősítjük meg a 
békét.” 

Helyünket a világban megtaláltuk, belső bé- 
kére volt még szükség.  
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1947 nyarán a Magyar Népi Szövetség besod- 
ródott a politikai élet viharába, s ha ez nem is 
járt áldozatok nélkül, mégis azt mondhatjuk, 
hogy a szervezet edzettebben került ki az ör- 
vénylésből. Hibák, félreértések, túlzások árán 
is az éberség és önvizsgálat végeredményben 
elősegítette alkalmazkodásunkat a gyorsan vál- 
tozó valósághoz, s ami fő: nehezen megszerzett 
hatalmi részesedésünkben megmaradtunk. El- 
kerülhetetlen volt a vezetés válsága s az ebből 
következő személycsere, a nemzetiségi érdek- 
védelem egysége azonban nem borult fel, s az 
anyaszervezet új körülmények közt is állta a 
sarat. 

Váratlan meggondolásokra késztetett mind- 
nyájunkat Luka László májusi cikke a kolozs- 
vári Igazságban. Élesen felvetette a kérdést: 
„Merre tart a romániai magyarság? Előre- 
megy-e, és segíti-e a romániai demokráciát, 
melynek megerősödése a nemzetiségi kérdés 
maradéktalan megoldását is jelenti, és ugyan- 
akkor támogatást nyújt a béke nemzetközi 
biztosítására; vagy vissza igyekszik-e a reakció 
korszakába, és új áldozatra kényszeríti a népet 
a nemzeti és fajgyűlölet, a háborús uszítás vér- 
és könnyáztatta oltárán?” A cikkíró arra fi- 
gyelmeztetett, hogy a világszerte előtörő de- 
mokráciaellenes erők fenyegetései idején a 
romániai magyarság életében is rá kell világíta- 
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ni mindazokra az elemekre, amelyek a válasz- 
táson elért magyar egység takarója alatt inga- 
dozó és kétértelmű magatartásukkal akadá- 
lyozhatják az MNSZ forradalmi továbbjutását, 
mert kellő éberség hiányában a reakció ellen 
vívott harc lelankad, az eredeti népi demokra- 
tikus irányzat elvizenyősödik. Nem maradt Lu- 
ka László adós konkrét példával sem, amikor 
arra hivatkozott, hogy egyes helyeken az 
MNSZ szervezetei nemcsak a földigénylők, 
hanem a kisajátítottak érdekvédelmére is vál- 
lalkoztak, érthető visszahatást keltve az érde- 
kelt román parasztságban, új tápot adva a ma- 
gyarellenes jelszavaknak s csökkentve a ma- 
gyar szegényparaszti sérelmek orvoslásának 
esélyét... Szólt a cikk az országos fejlődéstől 
való elszigetelődés veszélye ellen, hiányolta a 
jelszavainkban ugyan meghirdetett, a valóság- 
ban annál ritkább helyi együttműködést a ro- 
mán demokratikus szervezetekkel. 

Nem mintha a nemzetközi helyzettel nem 
lettünk volna tisztában, s elvi harcunkat a re- 
akció ellen eddig is csökkentettük volna, még- 
is, az a fordulat, hogy mozgalmunk társadalmi 
kiszélesítése után magunkba nézzünk, saját so- 
rainkban keresve a további kibontakozás lehet- 
séges akadályait, ez egy csapásra a belátás és 
védekezés, a fokozott lelkiismeret-vizsgálat és a 
harci felkészülés feszültségeit váltotta ki. Fent 
és lent, a mozgalom minden szintjén kirobbant 
a vita. Kötelességemnek éreztem mindennek 
elébe menni, s Tisztító önvizsgálat ideje jött el 
cím alatt a Világosság címoldalán eresztettem 
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el mondandómat. „Ha más von felelősségre – 
vallottam az Igazság cikkírójával kapcsolatban 
–, talán megsértődünk és nem vizsgáljuk meg 
komolyan lelkiismeretünket, Luka László 
azonban az a munkáspolitikus, aki a román 
munkásosztályt vonultatta fel védelmünkre a 
Maniu-gárdák gyilkosságai idején. Ő volt az, 
aki a Román Kommunista Párt következetes 
nemzetiségi politikájának szószólójaként ezer 
és egy esetben tett igazságot jogos nemzetiségi 
kívánságaink ügyében, s egyfelől az elszigete- 
lődés, másfelől a beolvasztás soviniszta jelsza- 
vaival szemben a román–magyar együttélés 
nagy történelmi parancsát hirdette, kijelölvén 
az erdélyi magyarság hídszerepét a Szovjetunió 
segítségével békéhez és boldogsághoz jutott 
Dunavölgyében. Legutóbb is ő volt az, aki a 
költségvetési vita kérdésében jogos követelé- 
seinket támogatta, s mint Erdély fia, sohasem 
szűnt meg a helyszínen atyailag, testvérileg és 
barátilag hozzászólni pártja nevében minden 
vajúdó magyar kérdéshez. Szabad tehát ke- 
ménynek lennie velünk szemben, erkölcsi joga 
van számon kérni tőlünk munkánkat. Luka 
László aggodalomtól vezérelt és végzetes ve- 
szedelmektől óvó írása bennünk megindíthatja 
a dolgaink átrendezéséhez szükséges önvizsgá- 
latot.” 

Úgy éreztem, van nekem is erkölcsi jogom 
az erdő felől állva hozzászólni kérdéseinkhez. 
Annak idején több szövetségesünk aggályaira 
való tekintettel azzal az indokolással hagytak ki 
a megválasztandó képviselők listájáról, hogy 
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túlságosan kompromittált kommunista vagyok, 
s körülbelül ezzel volt magyarázható az is, 
hogy főszerkesztői mivoltomban polgárilag 
jobban zengő nevekkel bástyáztak körül. Ördö- 
göt akartam én képviselő lenni, a vezetésben a 
közművelődési tárcához ragaszkodtam, s a Vi- 
lágosság szerkesztőbizottságának kibővítése 
szerencsére olyan írókkal történt, akiket be- 
csültem és szerettem. Most azonban éppen a 
megkülönböztetés serkentett arra, hogy a már 
elért eredményeket esetleg veszélyeztető meg- 
gondolatlanságoknak elébe ugorjak. 

Nem lehetett számomra új a Budapesten le- 
leplezett összeesküvés és az MNSZ ellen fellé- 
pett különböző ellenzéki csoportok párhuza- 
ma, hiszen Érett észel, józanon cím alatt már 
kereken két hónappal azelőtt megköveteltem: 
a magyar demokrácia ellenségeinek ártalmat- 
lanná tétele után „igazán itt az ideje, hogy 
vizsgálat alá vegyük az emlékezetes erdélyi 
összeesküvést is, megkeresvén az összekötő 
szálakat a budapesti «magyar közösség« rög- 
eszméseitől egészen a lövétei gyilkosokig”. 
Nyesegetést és tisztogatást sürgettem már ak- 
kor nálunk is, hogy a férgese hulljon, de a fa, a 
magyar fa megmaradjon... Olyan előrehala- 
dott körülmények közt, amikor nyilvánvalóan 
döntés elé került a demokrata parlamenti több- 
ség és Maniuék kisebbsége közt a minket lé- 
tünkben érintő ellentmondás, immár arra kel- 
lett ügyelni, hogy a Luka-cikk hatására nyakló 
nélkül be ne következzenek olyan általánosítá- 
sok, melyek dogmatikus „káderek” részéről 
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nemegyszer az értelmiséget fenyegették és 
magának a nemzetiségi kultúrának a jelentősé- 
gét hagyták figyelmen kívül, voltaképpen tehát 
ultrás gyanúsításokkal és személyeskedésekkel 
éppen a megveszekedett nacionalistáknak, re- 
álpolitikánk ellenzőinek hajtották malmára a 
vizet. Hogy intézményeinkben reakciós elemek 
húzódtak meg? Vagy éppenséggel szerveze- 
teinkben? Lehet. Luka Lászlóra válaszolva 
ezért elfogadtam a szigorú személyi ellenőrzést 
olyan formában, hogy vezetőségeinkben, bi- 
zottságainkban elválasszuk „a népi többség, 
tehát a munkások, dolgozó földművesek és ha- 
ladó értelmiségiek őszinte és alkotó képviselői- 
től” egy régi úri klikk-politika folytatóit, s in- 
tézményeinkben is a demokratikus közérdek 
szolgálatát erősítsük visszahúzó elszigetelődé- 
sekkel szemben. 

Vagy talán Bányai Lászlónak volt igaza? Rö- 
videsen riadót fújt, s Farkasok báránybőr nél- 
kül című írásában (ugyancsak a Világosságban) 
szinte-szinte már vádiratot szerkesztett nép- 
fronti politikánk ellen, azzal az önostorozással, 
hogy „számos népellenes elemnek nyitottunk 
teret”, olyanoknak, akik „levitézlett uralkodó 
klikkje az utolsó félszázadban kétszer is halál- 
veszélybe rántotta népünket...” Az új ve- 
szélyre való hivatkozás mindenesetre mozgósí- 
totta régi MADOSZ-tartalékunkat minden vo- 
nalon, de az esetleges szakadást mindenképpen 
a helyesen megindult munkafolyamatok fenn- 
tartásával kellett ellensúlyozni. Ebben az érte- 
lemben lapunkban egyfelől helyet adtunk új- 
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ságíróink nyomozó riportjainak, melyek nem 
egy kalandor nemzetieskedés leleplezéséig ju- 
tottak el, nemkülönben teret nyitottunk köz- 
életi személyiségek bírálatára, ha a népi elvek- 
kel való összeférhetetlenség nyilvánvaló volt, 
másfelől azonban fennakadás nélkül elősegítet- 
tük a megkezdett gazdasági, szociális és kul- 
turális mozgalmak további kibontakozását. 

Nem volt kétséges, hogy a kémgyanús vagy 
legalábbis szélhámos Unghváry Sándor és tár- 
sa, Róka József nacionalista kihívásait nyilvá- 
nosságra kellett hozni, a vidéken feltűnt „er- 
délyi partizánok” meg „pókok” gyermeteg, de 
adott pillanatban veszélyessé válható kísérlete- 
zéseire is le kellett csapni, ami azonban moz- 
galmi kereteink és intézményeink belső meg- 
erősítését s az oda nem való elemek eltávolítá- 
sát illeti, inkább az összeférhetetlenség erkölcsi 
törvényére támaszkodtam volna vaskos lebun- 
kózások helyett. Miért kellett például Kemény 
Béla bárót Pusztakamaráson egyáltalán bevá- 
lasztani az MNSZ helyi elnökségébe? Lehetett 
akármilyen alkalmazkodó, egy népi mozgalom 
élén, földigénylő román és magyar parasztok 
közt, valóban nem volt helye a vezetésben. 
Mindenképpen összeférhetetlen volt a Magyar 
Dalosszövetség elnöki tisztségével annak a 
Tárcza Bertalannak a személye, aki egy Incze 
János tanfelügyelőhöz, az ismert dési festőmű- 
vészhez intézett levelében antiszemita kitéte- 
lek mellett Kodály és Bartók művészetét becs- 
mérelte, s kihívta maga ellen a népi kollégiu- 
mok diákságának tiltakozását. Az összeférhe- 
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tetlenségig feszült a Szász István volt földbir- 
tokos, az EMGE-alelnök körül támadt bonyo- 
dalom is. Múltjából sok mindent elnéztünk, te- 
kintetbe véve csatlakozását az antifasiszta el- 
lenálláshoz a felszabadulás küszöbén, része 
volt a gazdakörök felélesztésében s a termelés 
megindításában is, de a „nem politizálás” gya- 
korlása mögött felsejlettek antidemokratikus 
kapcsolatai. Le kellett cserélni. Nem járt más- 
képp Szász Pál sem, akit az MNSZ kiszélesítő 
politikája hívott vissza az EMGE élére, noha 
nyilvánvaló volt, hogy sem a román királyi dik- 
tatúra alatt viselt politikai szerepe, sem föld- 
birtokos volta s gazdasági összeköttetései a ré- 
gi rezsim embereivel nem fértek össze a kiéle- 
ződő helyzetben egy földműves tömegmozga- 
lom érdekeivel. Kovács György Marosvásár- 
helyen a Szabad Szó hasábjain kezdte el a tá- 
madást személye ellen, ezt követte a Világos- 
ság névtelenségben maradt újságírójának 
nyomkeresése, s végül a vele szemben kiala- 
kult bizalmatlanság hatására az egész EMGE- 
vezetőséggel együtt lemondott. Ez legalább 
szabályos jogi megoldás volt, s a nagynevű 
szervezet demokratizálásának új feladatkörét 
Antal Dániel elnökletével öttagú bizottság vet- 
te át (tagja volt Kós Károly, két mezőgazdasá- 
gi szakember és a parasztság képviselője). Őr- 
ségváltásra került sor az EMKE vezetésében 
is, itt azonban szelídebb volt a dramatizálás, és 
egy írói csoport, benne Kiss Jenő mellett Asz- 
talos István és Nagy István, vette át a népfőis- 
kolák és népi kollégiumok, valamint a műked- 
velő színjátszás nemes ügykörét. 
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Az MNSZ központi végrehajtó bizottságá- 
nak ama Bukarestben kelt határozata vált a 
tisztogatás igazoló s egyben irányadó doku- 
mentumává, amely a Luka-cikk nyilvános 
megvitatását követte. A szokás szerint kiált- 
ványszerű határozat újra összefoglalta a román 
demokráciával való szövetkezés és a jogegyen- 
lőségre való törekvés elválaszthatatlanságát, 
állást foglalt a dunavölgyi népek felemelkedé- 
sét veszélyeztető imperialista összeesküvések 
ellen, hangsúlyozta a Szovjetunióval való szo- 
ros barátságot, s mindezek alapján szólított fel 
éles szembeszállásra „a romániai magyar reak- 
ciónak azzal a törekvésével, amely a román re- 
akció soviniszta megnyilvánulásaira pánikkel- 
téssel és fajgyűlölet szításával felel, s pozíciói- 
nak megőrzése végett nemzetiségi elzárkózást 
hirdet. Bármilyen politikai, közművelődési 
vagy gazdasági elzárkózás, elkülönülés a ro- 
mán demokrácia haladó törekvéseitől csak bel- 
ső népi erőink elsorvasztására, a demokratikus 
összefogás harci erejének gyengítésére és a de- 
mokratikus központosítás gátlására vezet. Már- 
pedig ez a demokratikus központosítás vi- 
szi előre gyakorlatilag a nemzetiségi egyenjo- 
gúsítás megvalósítását is.” 

A felhívás az éberség fokozását és az alkal- 
matlan elemek eltávolítását azzal indokolta, 
hogy csakis egy belülről kialakított elvi szilárd- 
ság teheti a mozgalmat alkalmassá a román de- 
mokráciával való eredményes együttműködés- 
re. A szöveget mindnyájan jóváhagytuk (ma- 
gam is ott voltam a végrehajtó bizottság ülé- 
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sén), s ez hatalmazta fel Csákány Bélát arra, 
hogy Nincs két irány a Magyar Népi Szövetség- 
ben átfogó cím alatt nyilatkozatban húzza át a 
Világosság olvasói előtt mindazok számításait, 
akik kétértelmű magatartásukban két vonalra 
számítottak a magyar népi egységen belül. A 
nyilatkozatban célzás történik a demokrata 
szövetségesek jogos bizalmatlanságára egy el- 
zárkózó csak-sérelmi harcmodorral szemben, s 
ezért a következőkben tisztázza a nemzetiségi 
egység fogalmát: „Egységet akarunk a dolgozó 
földművesség, a városi dolgozó kisemberek és 
a becsületes haladó értelmiségiek között, de 
nem akarunk egységet a kisajátított földes- 
urakkal, a falu kizsákmányoló elemeivel, a ma- 
gyar közélet vámszedőivel, az üzérekkel s 
azokkal, akik a történelem kerekét vissza akar- 
ják fordítani.” 

A központi határozat nagyobb éberséget kö- 
vetelt a sajtótól is. 1947. június 15-étől kezdve 
megint egymagam kellett vállalnom a Világos- 
ság főszerkesztői ügykörét, mert a „kiszélesí- 
tés” idején felállított szerkesztőbizottság tagjai 
a „tisztogatás” szakaszára nem vállalkoztak, s 
bejelentették lemondásukat. Nem kerülte el a 
bírálat a közművelődés rám bízott feladatkörét 
sem, térhódítást követelve a haladó szellem 
számára. Erre a bírálatra reagáltam Szellemi 
csatára a megújhodásért címen, azzal magya- 
rázva a szellemi életünkben valóban észlelhető 
közönyt és bizonytalanságot, hogy közéletünk- 
ből újabban hiányzott a meglévő energiákat al- 
kotásra lendítő szellemi harc. El kellett ismer- 
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nem, hogy kereteket és folytonosságokat őrző 
közművelődési munkánkból eddig kimaradt az 
éles vita, a fejlődésünket gáncsoló, kilátásain- 
kat elhomályosító felfogások megcáfolása és 
csökönyös hordozóinak leleplezése. Tulajdon- 
képpen: szabad kezet kaptam annak a harcnak 
a felújítására, melyet még a régi rendszerben, 
akár a román, akár a magyar polgári világban, 
konzervatív begubózkodások, szűk tudomá- 
nyos és művészeti klikkszerűségek ellen vív- 
tam közírásomban. Zárt osztályszemlélet he- 
lyett széles népiséget, merev pozitivizmus he- 
lyett összefüggéstudományt, mindenképpen 
szociológiai szemléletet, társadalomrajzot, a 
művelődéstörténetbe beágyazott néprajzot sür- 
gettem már a régi Korunk hasábjain, az Erdé- 
lyi Múzeum Egyesület konzervatív öregjeivel 
versengő népi érdeklődésű fiatalokat támogat- 
va. Már annak idején kiemeltem a népnyelvku- 
tatás jelentőségét és az Erdélyi Tudományos 
Intézet eléggé hangsúlyos magyar beltenyésze- 
tét szívesen tágítottam volna publicisztikai tá- 
madásaimmal a román–magyar együttélés, a 
dunavölgyi és kelet-európai távlatok befogadá- 
sa felé... Bár a felszabadulás óta sok minden 
történt a magyar tudományosság honi kibonta- 
kozásában, még mindig maradt elég ok a riasz- 
tásra bármely szűkkörűséggel, múlt-nosztal- 
giás félvaksággal szemben. Mégis: Világosság- 
beli cikkemből hiányzott az a dialektika, amely 
a régiek pontos filológiáját értékelve kívánta 
volna a megújhodást. Jobban kellett volna 
hangsúlyoznom, hogy éppen a szellemi élet- 
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ben, a tudományos haladásban a szellemi és tu- 
dományos érvelés, nem a politikai nyomás 
dönt, s ha vitát sürgetek, amire oly égetően 
szükség volt már, kezdtem volna az új szellemi 
és tudományos erők eredményeit és ígéreteit 
szembesíteni az elöregedett szempontokkal és 
érvekkel. 

No de a közéletben a személyi tisztogatás, a 
fejlődés irányvonalának meg nem felelő egyé- 
nek leváltása volt soron, s nem tudományos al- 
kotói mivoltában, hanem mindennapos politi- 
kai magatartásában került a kritika bonckése 
alá olyan tudós irodalomtörténész, mint 
György Lajos, a Bolyai Tudományegyetem 
tanára. Fürge újságíróink kifürkészték, hogy 
nevezett nemcsak a múltban képviselt retrog- 
rád társadalmi törekvéseket, hanem mai műkö- 
dése is akadályozza az egyetemi ifjúság demok- 
ratikus szervezkedését és ideológiai fejlődését. 
Ketten is, Tamás Gáspár és Tóth Kálmán, 
újonnan kerültek a laphoz, ismert írók, de 
most valamilyen előttem nem ismert háttérből 
szerzett információikkal riporterekként szerez- 
tek alkalmi karriert. Névtelenül leadott egyik 
cikkükben feltárták a tanár múltját és kétes 
jelenét, s ez az írás nemcsak az egyetemi kö- 
rökben, hanem a katolikus egyházban is vihart 
keltett, lévén György Lajos történetesen az er- 
délyi Katolikus Státus elnöke. A Világosság- 
cikk egy levelet idézett, amelyben György 
professzor arra kérte Teleki Géza grófot, a 
debreceni magyar kormány volt vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszterét, jöjjön vissza kolozs- 
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vári tanszékére, melyet 1944 őszén hagyott el, 
amikor repülőgépen Moszkvába küldték a ter- 
vezett szovjet-magyar fegyverszünet előkészí- 
tésére. A szöveg szerint a Bolyai Tudomány- 
egyetemen Telekinek „a helyzettel elégedetle- 
nek élére” kellett volna állnia, hogy tekinté- 
lyével ellensúlyozza „a baloldaliak növekvő 
hatását az ifjúság szellemi kialakulására...” 
Eléggé kompromittáló anyag a tisztogatók ke- 
zében, György Lajos és köre azonban kereken 
tagadta a levél hitelességét. 

Szeget ütött a fejembe, hogy hát 1946 nya- 
rán éppen engem keresett fel Teleki Géza az 
MNSZ központjában visszatérési kérésével, de 
nem meghívásra, hanem saját kívánságára hi- 
vatkozott, s Groza miniszterelnöknél járt előbb 
a hazatérés engedélyezéséért, aki hozzánk 
küldte s a döntést tőlünk tette függővé. Csőgör 
Lajos rektor lakásán fogadtuk, ahol a távol le- 
vő Kurkó Gyárfás helyett közöltem vele, hogy 
a bécsi döntés emlékét idéző gróf Teleki Pál 
fiának megjelenése vörös posztó volna a román 
közvélemény szemében, s ez veszélyeztetné 
nehezen kivívott önálló egyetemünk létét... 
Ez a mondat elég is volt. Teleki Géza megér- 
tette, s nem is tért vissza többé a kérdésre, 
baráti együttlétünk alatt életének legizgalma- 
sabb moszkvai és debreceni élményeit mesélte 
el. Úgy képzeletben nehezen tudtam volna a 
nyílt Teleki Gézát titkos „elégedetlenek” élé- 
re helyezni, s az újságíró kollégáktól a György- 
féle levél eredetijét kértem számon. Így jutot- 
tam el a nem is nálunk dolgozó Aszódi Jánosig, 
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aki készséggel átadott nekem egy másolatot a 
szóban forgó levélről. Ezt nem fogadtam el, 
mire előkerítette a névaláírással hitelesített 
eredetit. Ez már megdöbbentett, hiszen bizo- 
nyítéka volt egy háttérbeli tervnek, ellentétben 
egyetemünk újszerű szellemi és tudományos 
szerepével. Ráadásul felkeresett – akkoriban 
többször is járt nálunk fenn a Pasteur utcában 
– az öreg Bánffy Miklós, és kéretlenül hosszú 
rémtörténetet mondott el György Lajos felje- 
lentői intrikáiról, melyekkel az Erdélyi Heli- 
kon íróit s Benedek Elek székely csoportját 
igyekezett befeketíteni hivatalos magyarorszá- 
gi körökben, hogy megakadályozza meghívásu- 
kat. Így azután a Világosság nemhogy visszavo- 
nult volna György Lajos védői elől, hanem 
most már tekintélyokból is folytatta támadásait. 
Közreadtam a Bánffytól kapott információkat, 
majd a megbolygatott katolikus közvélemény 
lecsendesítésére fakszimilében nyilvánosságra 
hoztuk a Telekihez címzett levelet is. 

Miért térek vissza ilyen részletesen a 
György Lajos-ügyre? Mert az Erdélyi Magyar 
Irodalmi Lexikon szerkesztése közben, tehát 
több mint három és fél évtizeddel később, sű- 
rűn találkoztam a közben már örökre eltávozott 
György Lajos bibliográfiai anyagával, megta- 
nultam maradandó értékként becsülni a magyar 
regény és anekdota történetéről közölt munká- 
it, összehasonlító irodalomtörténeti tevékeny- 
ségét. Ha konzervativizmusa s jellembeli 
gyengeségei érthetővé is tették egykori nép- 
szerűtlenségét és meghurcolását, mégis sajná- 
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lom, hogy akkor nem volt más mód semlegesí- 
tésére és képességeinek átmentésére. Lelkiis- 
meretembe vág az is, hogy nem sokkal a Tele- 
kinek szánt levél közzététele után Takáts Lajos 
közölte velem: a szóban forgó levél „eredeti- 
je hamisítvány! Az MNSZ vezetői igyekeztek 
megmagyarázni a katolikus vezetőknek, hogy 
György Lajost nem az egyházi életben viselt 
szerepe miatt tessékelték ki az egyetemről, ha- 
nem politikai magatartása miatt, s Takáts köz- 
ben a kompromittáló levél ügyét kivizsgálva 
jutott a velem közölt tény birtokába. Részlete- 
ket nem közölhetett. Aszódi Jánost különben 
rövidesen valamilyen más tisztességtelen ügy 
miatt kizárták a pártból, s csak jóval később je- 
lentkezhetett újra mint detektívregényekkel is 
felérő izgalmas gazdaság- és politikatörténeti 
könyvek szerzője. Nemcsak kalandos tárgykö- 
re, hanem saját tevékenysége sem nélkülözte 
tehát bármely ügy rossz eszközökkel való, 
machiavellisztikus szolgálatát. 

A csüggedés, pangás, tétlen várakozás, moz- 
galmi elernyedés légkörét mindenesetre viha- 
rosra váltotta át a csatazaj. Becsúszhattak hi- 
bák, túlzások és vak vagdalkozások, hovato- 
vább mégis kiviláglott, hogy az erélyes fordulat 
mindenképpen saját maguk tudatára ébreszthe- 
ti a tömegeket, arra, hogy önnön érdekükben 
felmozduljanak. Az önálló választási lista má- 
mora már régen elült, holtpontról kellett újra 
elindulni. A legkényesebb s valóban tíz- és 
százezreket érintő kérdés a szövetkezetek ügye 
volt, itt vált égetővé a jogegyenlőségen alapuló 
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beilleszkedés megfelelő állami keretekbe. Az 
INCOOP, a román szövetkezetek központi 
szerve, évekig nem volt hajlandó hitellel és 
áruval ellátni a magyar szövetkezeteket, vi- 
szont addig elért eredményeik biztosítása nél- 
kül a magyar szövetkezetek sem voltak hajlan- 
dók a közös keretekbe belépni. Személyzetről, 
épületekről, nagy nemzetiségi vagyonról volt 
szó... Most azonban, amikor döntő harcra ke- 
rült sor a népi demokrácia és a Nemzeti Pa- 
rasztpárt utolsó politikai és gazdasági hadállá- 
sai közt, lehetőség nyílt mind a román kizáró- 
lagosság, mind a magyar elszigetelődés felszá- 
molására. A kettős hálózat egyesítésével végre 
dűlőre kellett hozni a román és a magyar fél 
együttműködését mind a közös, mind a sajátos 
igények kielégítése alapján. 

Bár a parlamenti csoport vagy még szűkeb- 
ben a titkárság bizalmas bukaresti vitáit nem 
ismerhettem, úgy gondolom, itt keletkezett el- 
lentét Kurkó Gyárfás és a szövetkezeti hálózat 
egységesítését sürgető kormány- vagy párt- 
szervek közt, ami természetesen az MNSZ 
legfelsőbb vezetőségében is hamarosan tükrö- 
ződött. A jogászok – Csákány Béla és Takáts 
Lajos –, valamint a velük egyetértő Kacsó Sán- 
dor idejénvalónak tekintették szövetkezeteink 
belépését a fennálló hivatalos megyei keretek- 
be, ütőkártyának szánva ezt éppen a még ott 
rejlő román nacionalista elemek egyeduralmá- 
val szemben, míg az MNSZ elnöke úgy vélte, 
hogy a nem megyei tagoltságú, hanem országos 
szerkezetű magyar szövetkezeti hálózat egyen- 
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jogúságát egészében kell elismertetni. Mindkét 
félnek voltak érvei és ellenérvei, végül is Kur- 
kó Gyárfásnak kellett visszavonulnia. Nem tu- 
dom, mennyiben volt „politikai betegség” az 
indok, tény, hogy kiújult gyomorfekélye miatt 
a következő negyedévben kivonta magát a ve- 
zetés munkálataiból. A megbetegedést Kacsó 
Sándor alelnök jelentette be az MNSZ megyei 
elnökeinek 1947. július 17-én Kolozsvárt el- 
kezdődött értekezletén, s egy küldöttség fel is 
kereste Kurkó Gyárfást a református kórház- 
ban, hogy tiszteletét fejezze ki személye iránt. 

Kacsó Sándor szónoki beugrása a távol levő 
elnök helyébe megnyugtatólag hatott. Személyi 
vádemelések vagy önmarcangolások helyett 
világtörténeti folyományként magyarázta a 
mozgalmi éberség szükségét mindazokkal a té- 
továzókkal szemben, akik a mai feszültségek 
idején nem vállalják a haladó demokrácia poli- 
tikai irányvonalát, s így „adott történelmi eset- 
ben alkalmat adhatnak arra, hogy a reakció a 
Magyar Népi Szövetséget, vagy annak egyes 
szervezeteit is odafordíthassa arra a veszélyes 
útra, amely megsemmisülésünk felé vezet”. 
Figyelmeztetett a román antidemokrata reak- 
cióra, amely nemcsak a Groza-kormány prog- 
ramját, hanem a magyar nemzetiség létét is fe- 
nyegeti, s konklúzióképpen az MNSZ szerve- 
zetei élére minden gyanún felül álló vezetőket 
kért, akik meggyőződéssel vállalják a román 
demokrata erőkkel való szövetséget a nehéz 
időben... Legfőbb feladatnak népünk állandó 
felvilágosítását jelölte meg, megmagyarázását 
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annak, hogy mi történik a világban s mit, miért 
kell tenni. Itt igazán nem mutatkozott különb- 
ség Kacsó Sándor s a távol levő elnök felfogása 
között. Nem önkorbácsolást, hanem becsületes 
önbírálatot sürgetett az értekezlet másik elő- 
adója, Csákány Béla is, rámutatva az eddigi 
szervezkedés hiányaira, s a nemzetközi és bel- 
politikai válságidőnek megfelelő fordulatot 
hirdetett a román demokratikus szervezetekkel 
való szoros együttműködés tekintetében. Az 
előttünk álló két nagy történelmi követelmény, 
az ország gazdaságának helyreállításában és a 
demokratikus törvényhozásban való közvetlen 
részvétel jelentőségét fejtegette Takáts Lajos 
is, sikerként közölve, hogy a parlamenti cso- 
port „az elszigeteltség és elzárkózás miatt oly 
sok anyagi kárt szenvedett szövetkezeteink 
kérdését is tető alá hozta”. 

Mi is történt a szövetkezetekkel? Legelő- 
ször a Kaláka Szövetkezeti Központ igazgató- 
sága mondotta ki Marosvásárhelyt tagszövet- 
kezeteinek belépését a Megyei Szövetkezeti 
Szövetségekbe (az úgynevezett „federálék”- 
ba). Kimondotta szervezeteinek csatlakozását a 
Szövetség Gazdasági és Hitelszövetkezetek 
Központja is Csíkszeredában tartott igazgató- 
sági és felügyelőbizottsági ülésén, alaposan 
megvitatva, hogy az elkülönülés egyet jelent 
kimaradásunkkal az ország gazdasági életének 
megújhodásából, az egyesülés viszont lehetővé 
teszi, hogy az egységes szövetkezeti hálózat 
révén az erdélyi magyarság is kivegye részét az 
ország gazdasági fellendüléséből. A két magyar 
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szövetkezeti központ bukaresti tárgyalásai 
eredményesek voltak s megegyezés jött létre, 
mely szerint a két központ tovább működik, 
sajátos feladatokat vállalva, az alapító szövet- 
kezetek változatlanul megtartják vagyonállagu- 
kat, s nemcsak alsó szinten, hanem a Szövetke- 
zetek Országos Intézetében (az úgynevezett 
INCOOP-ban), valamint a szövetkezeti mi- 
nisztériumban is biztosítják magyar szakembe- 
rek bevonását. Egy július 17-i határozattal 
György Endrét, a Szövetség vezető igazgatóját 
a szövetkezeti minisztérium tanácsosává, Kis- 
györgy Imrét pedig, a Kaláka igazgatóját az 
INCOOP tanácsosává nevezték ki. A szövetke- 
zetek egyesítésének minden fokán jelen voltak 
az MNSZ helyi és országos megbízottai. Az 
egyesítéssel kapcsolatos kolozsvári értekezle- 
ten Gyarmathy Árpád, a Szövetség igazgatósá- 
gi elnöke, nemcsak a visszleszámítolási hitelek 
és az áruellátás biztosítását jelentette, hanem a 
magyar tagság számának megfelelő vezető sze- 
mélyzet elismerését is, így Csík, Háromszék és 
Udvarhely megyékben a federálék elnöki tiszt- 
ségébe, másutt az alelnöki tisztségbe jutottak 
be magyar szakemberek. A Kaláka szövetkeze- 
ti Központ már a nyári gabonabegyűjtésre 
megbízást kapott, s érdemes tudni, hogy a 
Kalákának két termelőszövetkezete, a temes- 
vári Vitamin és a gyergyószárhegyi Lenfeldol- 
gozó, hamarosan országos elismerésben része- 
sült. 

Közben figyelmeztető következetességgel 
bontakozott ki a népi demokráciák hatalmi el- 
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lenfeleinek felszámolása. Magyarországon 
Nagy Ferenc miniszterelnökig ért el a felelős- 
ségrevonás. Fehér Könyvet adtak ki ellene, s a 
kisgazdapárti vezér nem tért vissza svájci pihe- 
nőjéről. Nálunk az utolsó pillanatban, már a 
repülőtéren kapták el a Nemzeti Parasztpárt 
külföldre készülő egyik vezetőjét, Ion Miha- 
lache egykori miniszterelnököt és 13 társát, 
feloszlatták a rendszert szabotáló Nemzeti Pa- 
rasztpártot, felfüggesztették 33 manista képvi- 
selő mentelmi jogát, összeesküvés vádjával le- 
tartóztatták Iuliu Maniu pártvezért... Mindez 
eresztékeiben rázta meg a román társadalmat, s 
ha győzött is a Demokrata Pártok Blokkja 
(most már beleértve az MNSZ-t is), a népi de- 
mokráciának erős próbatételt kellett kiállania. 
Erőit nemzeti különbség nélkül szorosabban 
kellett összevonnia, s ez a meggondolás veze- 
tett a román és magyar írók egységes szerveze- 
tének megteremtéséhez is. Nem külső nyomás- 
ra, nem utasításra történt, hanem az írók nö- 
vekvő érintkezésfelvétele, a közös rendezvé- 
nyek sikere vonta maga után a Romániai Írók 
Szövetségének megalakítását. Sok új s újabb 
súrlódás keletkezett idővel nemzeti többség és 
kisebbség között, de köztudomású, hogy ép- 
pen ez a közös-egy írószervezet mindmáig 
megőrizte az alapító kezdetek őszinte belső 
testvériségét a nacionalizmusok nem egy kísér- 
tésével szemben. Mint emlékíró az adott idő- 
ben megtörténtek rögzítésére s nem az időt 
átugró összehasonlításokra vállalkoztam, de 
nem állhatom meg, hogy itt meg ne jegyezzem: 
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ha a román–magyar együttműködés minden te- 
kintetben és minden vonatkozásban az írók kö- 
zösségének példáját követi, kevesebb lehetősé- 
get találhatott volna akár az egyik, akár a másik 
nemzeti elfogultság, s jóval kisebb gonddal 
néznénk ma is közös jövőnk elé. 

Fordulatos időben, válságos szakaszokban 
nagyobb szükség van a fiatalság energiáira, 
mint máskor, s talán jobb is, ha a maguk törté- 
nelmi ártatlanságával ifjak vonulnak fel a tisz- 
ta, becsületes kibontakozásért. Újra itt volt Pe- 
tőfi napja, s ebben a nehéz légkörben frissen 
csendült fel fiaink hangja. Segesváron zajlott le 
az MNSZ országos ifjúsági értekezlete, ahol 
Kóthay Miklós, ifjúsági mozgalmunk felelőse, 
a szabadságharcos költő mély forrásából merí- 
tette bátorító szavait az ország minden részéből 
egybegyűlt magyar ifjúmunkásokhoz és diá- 
kokhoz. A várban, egy fenyőágakkal díszített 
helyiségben, szólaltak meg az előadók. Sütő 
András az ifjúsági sajtóról, más a népfőiskolák- 
ról és népi kollégiumokról beszélt, s boldog 
voltam, hogy a fiatalok közt megjelenhettem. 
Itt derűs volt a légkör, s az élmény, a közvet- 
len átélés nevelő hatásáról értekezve, a falusi 
és városi fiatalság cserelátogatásainak szerve- 
zésére biztattam a jelenlevőket. Az ifjúság se- 
gesvári felvonulása késztette Szentimrei Jenőt 
is arra, hogy Lesz-e gyümölcs a fán? cím alatt 
leszegezze: ifjúságunk „időszerűen veszi át 
ebben az évben a vezető szólamot a segesvári 
évforduló megrendezésében. A mai ifjúságnak 
találkozása lesz ez az alkalom az időtlen, az 
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örökkévaló ifjúsággal...” Segesvár újra meg- 
telt küldöttségekkel. Gaál Gábor a színházban 
Petőfi visszavárásának százados szertartását 
elemezte, este a dalosok szerenádja harsant fel 
a vár fokáról, ahol már állott Romulus Ladea 
romantikus új Petőfi-szobra az első világhábo- 
rú után eltávolított Petőfi-bronzalak helyén. 

Kint a fehéregyházi emlékműnél Kacsó Sán- 
dor kötötte a fiatalság lelkére: „...tegye ma- 
radéktalanul magáévá Petőfi harcos szellemét a 
reakció ellen. Úgy végezze munkáját, mint az 
egykori telepesek: egyik kezében ásó, a másik- 
ban kard. Legyen éber, álljon őrt, és verjen 
vissza keményen minden olyan törekvést, 
amely ki akarja húzni a talajt a demokrácia alól. 
Verjen vissza minden olyan törekvést, amely a 
földművességet szembe akarja állítani a mun- 
kássággal, amely szembe akarja állítani az 
együtt élő népeket s meg akarja akadályozni a 
demokrácia építését. Küzdjön mindazok ellen, 
akik szembe akarják állítani a kommunistákkal, 
mert ma a kommunisták azok, akik legigazab- 
ban küzdenek Petőfi eszméinek megvalósításá- 
ért.” Politikai súlya volt a szakszervezetek ne- 
vében szóló Szenkovits Sándor beszédének is. 
Arra figyelmeztette a megjelent ifjú tábort, 
hogy ne elégedjék meg jelszavakkal, mert gaz- 
daságilag is akarni kell, gyakorlatilag is meg 
kell valósítani a nép uralmát. Mint mindig, úgy 
ez idén is jelen voltak a román demokrata szer- 
vezetek küldöttei, a Petőfi-menetben a magyar 
fiatalokkal együtt vonult fel a román hadsereg 
egy díszszakasza, harminc ünneplőbe öltözött 
ifjú vadászkatona. 
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Hallatlanul bizarr, hogy a Petőfi-emlékezés 
kapcsán szeggyűjtésre került sor a felújított 
Petőfi-alap javára. Szeggyűjtés? Az ötletet kis- 
fiamtól vettem, aki az általános szeghiányban 
papója, a vargyasi gazda számára úton-útfélen 
rozsdás szegeket huzigált ki öreg léckerítések- 
ből. Ezt meséltem el egy gondokkal telt műve- 
lődési értekezleten, valami hasonlót sürgetve 
kimerült pénzalapjaink pótlására. Senkálszky, 
a színész, megfordította a példázatot, s javasla- 
tot tett, hogy vállalkozzunk mi is szeggyűjtés- 
re, jó lesz az nekünk, no meg jó lesz az a falu- 
siaknak is, ha majd fel tudunk ajánlani megvé- 
telre jónéhány mázsa használható szeget. Így 
került sor már nyár elején egy szívekhez szóló 
felhívásra. „Három szeg nem sok – mondotta 
a lapjainkban közzétett szöveg. – Ha minden 
magyar ember magáévá teszi kérésünket, s 
gondosan előkészíti a begyűjtő számára család- 
jának minden tagja után ezt a három szeget, 
gondosan ügyelvén arra, hogy a szegek hasz- 
nálhatók legyenek, olyan mennyiség gyűl ösz- 
sze, amelynek értékesítéséből az idei nyár köz- 
művelődési költségelőirányzata jórészt fedez- 
hető.” A parancsoló szükséget néhány nap 
múlva Sütő András szólaltatta meg azzal a ma- 
gyarázattal, hogy „tehetséges paraszt- és mun- 
kásifjaink tanulási vágyának a társadalom segí- 
tő akaratával kell találkoznia. Csak így nőhet- 
nek a tudomány rangját viselő magyarokká.” 
Andris – így hívtuk – nem felejtette el, milyen 
nehezen jutott be előbb a nagyenyedi, majd a 
kolozsvári református kollégiumba (innen vet- 
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tük ki s ültettük a szerkesztőség egyik asztala 
mellé első írásainak ízeit felfedezve), s ekkor 
már különben is családomhoz tartozott, hiszen 
nálunk lakott egy megcsuszamlott padlójú kis 
szobában a Pasteur utca felett. Egymástól les- 
tük el gondolatainkat, az ő zengő fiatalsága tar- 
totta bennem a hitet mozgalmunk válságos for- 
dulatai közepette. Senkálszkynak is, neki is 
igaza lett: minden városban önként vállalkoz- 
tak iskolák és üzletek a begyűjtés elvégzésére, 
s már a segesvári sereglés kiadásait a szegekből 
fedeztük. A siker páratlan volt! Csendben, fel- 
tűnés és szóvesztegetés nélkül, százezrek tet- 
tek eleget a felhívásnak, minden magyar család 
tisztogatta a szegeket, a szövetkezetek átvették 
a rakományokat, s a végeredmény 12 mázsa 
szeg lett. Bebútorozhattuk a Móricz Zsigmond 
Kollégiumot, fedezhettük a népfőiskolai elő- 
adók kiszállásait, s jutott még a csángó akció 
számára is. 

Pontosabban: „öregbetűs” imakönyveket 
kellett nyomatnunk a ferencesek híres régi ké- 

zinyomdájában Kolozsvárt, hogy szembeszáll- 
hassunk a moldvai katolikus papok nyelvirtó 
törekvéseivel, s a csángó asszonyok kezébe 
anyanyelvükön adhassunk végre olvasnivalót. 
Czikó Nándor ekkorra már Lészped, Klézse és 
Ferdinánd községekben megalakította az 
MNSZ első moldvai szervezeteit, kiragadva 
ezt a világtalan tájat a manista reakció és egy 
demokrácia-ellenes klerikalizmus karmaiból. 
Az MNSZ vezetői közt én ezt a kétségkívül 
helyes politikai indokolást azzal egészítettem 
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ki, hogy a magyar népállomány, nyelvtörténet 
és népi kultúra sajátságos, de rendkívül elha- 
nyagolt tartományát az elsikkadástól megment- 
ve, tulajdonképpen a már Gaál Gábor szóhasz- 
nálatában előfordult „romániaiság” belső ko- 
hézióját erősítjük sorainkban, mihelyt erdélyi 
kereteinkből kiemelkedünk és nemzetiségi vol- 
tunkban is jobban kötődünk a Kárpátokon túl- 
ra... Éppen ezt a hazafiságot értették félre 
mindazok, akik csángó akciónkat gyanakodva 
nézték, egyelőre azonban nyitott volt az út 
csángó iskoláink felállítása számára. Mindaz, 
amit a moldvai magyarság érdekében tettünk, a 
demokrata román hatóságok segítségét vehette 
igénybe. 

Komolyan kell vennünk a kis dolgok nagy- 
ságát. Egy apróka jelben, egy mozdulatban, va- 
lami jelentéktelennek tűnő részletben, elha- 
nyagolható mellékkérdésben vagy nélkülözhe- 
tőnek látszó mennyiségben is feszülhet a nagy, 
a teljes, az egész varázsa. Sohasem bírtam az 
általánosításokat, a gyakorlat nélkül sikló fra- 
zeológiát, s mióta Antonio Gramsci felfogását a 
marxizmusról mint a gyakorlat filozófiájáról 
megismertem, tudatosabbá vált bennem a ta- 
pasztalati gondolkodás, az indukciók jelentősé- 
ge a dedukciós meneteket állandóan megter- 
mékenyítő dialektikában. Ma még igazoltabb- 
nak veszem a személyek vagy tárgyak, esemé- 
nyek, vonulatok legapróbb mozzanatainak 
megragadását. Nos hát, ez a szeggyűjtés (és a 
benne feszülő cél, a vele járó áldozatkészség, 
az adott helyzetbeli szükség és annyi más) űrt 
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tudott kitölteni ott, ahol a legcsekélyebb rész- 
vétlenség is mozgalmi folytonosságot szakított 
volna széjjel. 

Az események sorainkban is, körülöttünk is 
nyugodtabb végkifejlet, szakaszzárás felé ha- 
ladtak. Nem minden zökkenő és visszaugrás 
nélkül. A gazdasági konszolidáció egyik jelen- 
tős feltétele, az inflációt megállító és a lejt sta- 
bilizáló pénzbeváltás is elérkezett augusztus 
13-14-én, de a bizonyára ezzel összefüggésbe 
hozható határ menti véres események újra fel- 
borzolták a kedélyeket. Alig néhány nappal az 
új pénz kibocsátása után (ezentúl a Világosság 
példányokkénti ára 5 lej) elterjedt a hír, hogy a 
nyugati határon agyonlövik az illegális határát- 
lépőket. Hol 6, hol 19, hol újabb 5 áldozatról 
érkezett jelentés, volt úgy, hogy egész család 
veszett oda gyermekeivel együtt, s egy megin- 
dított törvényszéki eljárás exhumálás után két- 
ségbe vonta a jogos fegyverhasználatot... 
Mindez olyankor történt, amikor még tartotta 
magát a hiedelem, hogy Magyarországgal vám- 
unióra kerülhet sor, s Takáts Lajos a béke- 
szerződés ratifikálása alkalmából arról beszélt 
a képviselőházban, hogy „a határok nem elvá- 
lasztanak bennünket, hanem közelebb hoznak 
egymáshoz...” Szó se róla, a lej megvédése 
országos feladattá vált, érthető volt a határvé- 
delem megszigorítása bármely felelőtlen elem 
csempész-kísérletével szemben, ám köztudo- 
mású lett az is, hogy az áldozatok közt iskolába 
készülő diák, néhány szerencsétlen kivándorló, 
sőt hazatérő hadifogoly is akadt, s az addig 
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éveken át szinte nyitott határszakaszon még a 
csempészet sem volt minden esetben hivatásos 
bűnözés, legfeljebb alkalmi csencselés szom- 
szédok között. Halálos ítélet valami cipőfűző- 
ért vagy más jelentéktelen, esetleg ajándéknak 
szánt tárgyért! Az általános felháborodás végül 
is felülvizsgálatra késztette az illetékes hatósá- 
gokat, egy nagyarányú, sok száz karhatalmi 
erőt mozgató razzia során aztán kiderült, hogy 
a szigorú utasításokkal mégiscsak visszaélés 
történt, sőt éppenséggel a vám- és határőrök 
sorában lepleztek le üzletelő bandákat, melyek 
megfelelő pénz- és árubeli részesedés ellené- 
ben átsegítették a határon a hivatásos csempé- 
szeket. A felszólítás nélküli agyonlövések 
többnyire pénztelen kisembereket értek egy 
nagyarányú bűnözés fedezésére! Szóvá kell ezt 
tennem emlékezésemben? Semmi közöm nem 
lehetett a drámához, mozgalmunk erkölcsi tisz- 
taságát sem a határátlépők, sem a határvéde- 
lemmel visszaélők nem árnyékolhatták be, de a 
történtek szinte kihívásként hatottak a közvé- 
leményre, s csak a kérdés gyökeres kivizsgálá- 
sa vetett véget az emberségbe gázoló vérontás- 
nak. 

Emlékezzünk különbekre! Küszöbön volt az 
MNSZ harmadik országos kongresszusa, javu- 
ló körülményeink közt erre készülődtünk. 
Legfőbb gyakorlati eszközöm mégiscsak a pa- 
piros és az írógép (máig ugyanazt a gépet ko- 
pogtatom), s most A munka és értelem hősei 
cím alatt arról igyekeztem meggyőzni a szerve- 
zeteinkben új mozgásba jött, harcos elvtársa- 
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kat, hogy értelme csak akkor van tisztogatás- 
nak és kirekesztésnek, ha építő cselekvést fe- 
dez, ha kemények vagyunk ellenségeinkkel és 
a közömbösökkel szemben, de ugyanekkor ki- 
nyitjuk szívünket az építő munka minden alko- 
tó személyisége számára! Nem öncélú szervez- 
kedésre van szükségünk, hanem a megnőtt idő- 
ben mindazok tényleges munkásságára, akik 
odaadásukkal és tudásukkal az ország s benne a 
nemzetiség ügyét viszik előbbre. Tudtam én, 
kikhez és miért szólok. Le kellett félreérthe- 
tetlenül szegezni: a reakciós elemek kiküszö- 
bölése önmagában nem elég, feladat vár 
mindnyájunkra a szeretet és elismerés oldalán 
is, megbecsülve mindazokat, akik képességeik- 
kel részt vesznek a nemzetiségi kultúra és az 
országépítés munkaszakaszaiban. Egy szűkülő 
egyesületesdi, elvont csak-politizálás, minden- 
kire eleve gyanakvó előítélet-faragás helyébe 
olyan új vezetést sürgettem, mely a teljesítmé- 
nyeket veszi alapul. Tétellé forrósítva: „Ahol 
aszerint ítélik meg kinek-kinek a jelentőségét, 
hogy munkahelyén milyen eredményeket mu- 
tat fel, ott nem kell féltenünk a Magyar Népi 
Szövetség szervezetét összezsugorodástól, a 
tömegektől való elszigetelődéstől, elbürokra- 
tizálástól.” Magyarán mondva utálom a szektás 
magatartást, melyben nem kis éllel jelentkezett 
az értelmiség lebecsülése. 

És a kellő időben újra jelentkezett Kurkó 
Gyárfás! Vezércikke A néppel együtt cím alatt 
értékelte mindazokat a gazdasági és politikai 
eredményeket, melyek távolléte idejében előbb- 
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re vitték az ország dolgát, elismeréssel adózva 
a reakció felett aratott újabb győzelmeknek, 
melyek lehetővé tették az általános megúj- 
hodást. „Csak a demokratikus parlament meg- 
nyitását követő kormányátszervezés vetett vé- 
get – ismerte el – a gazdasági süllyedésnek, 
amikor a nemzetgazdasági ügyeket maga 
Gheorghiu-Dej vette a kezébe. Ettől a pillanat- 
tól kezdve a hangyabolyszerű mozgás tisztulást 
és egészséges átszervezést hozott magában a 
minisztériumban, és csak egészséges új gépe- 
zettel vehette kezdetét az a tervszerű munka, 
amely az új törvények és reformok sorozatával 
és a jó pénz megvalósításával teljes fordulatot 
adott gazdasági és szociálpolitikai életünknek.” 
Nagyvonalú, mindenre kiterjedő állásfoglalása 
régi realizmusának feléledését jelezte, s öröm- 
mel fogadtam a népnevelésre vonatkozó kité- 
teleit is. „Mellőzni kell – figyelmeztette olva- 
sóit – az egyes helyeken beteges meggyanúsí- 
tással élő szenvedélyeket, és az éberség foko- 
zásával helyet kell adni a komoly építő mun- 
kának népünk minden jóhiszemű fia részére, 
mert ellenkező esetben népünket passzivitás- 
ba, tétlenségbe és ezzel a demokrácia ellensé- 
geihez hajtjuk. Márpedig az ilyen munka nem 
kevésbé veszélyes a reakció tudatos aknamun- 
kájánál.” 

Kurkó cikke a szövetkezeti kérdésre nem 
tért ki, holott az egyesítés már a jogegyenlőség 
figyelembevételével megtörtént. A drámai hős 
kihívta maga ellen a sorsát. 

A temesvári, kongresszus előkészületei egyéb- 
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ként bizalomkeltő légkörben folytak. A Vilá- 
gosság rendkívüli kiadásban közölte, hogy a 
kormány átszervezése során Luka László pénz- 
ügyminiszter, Ana Pauker külügyminiszter 
lett. Maniu elítéltetésével a volt Nemzeti Pa- 
rasztpárt lekerült a politikai porondról. A 
munkásegységfront két pártja, a kommunista 
és a szociáldemokrata, egyesült s megvetette az 
egységes Román Munkáspárt alapját. Takáts 
Lajos a képviselőház alelnöke lett, s egy Ro- 
mániai Magyar Szó címmel Bukarestben indult 
új napilap élére főszerkesztőként Kacsó Sán- 
dor neve került fel. A magyar egyetem gyógy- 
szerészeti karral bővült, Kolozsvárt Emil Pet- 
rovici és Csőgör Lajos rektorok közösen nyi- 
tották meg a román és a magyar egyetem új 
munkaesztendejét. Iskoláink számára 21 új ma- 
gyar tankönyv került forgalomba... A bizalom 
a rendszer iránt megnőtt. Az MNSZ készülő 
kongresszusának jelszava, hogy – Kacsó Sán- 
dor szavával – „kidobjuk magunkból az elszi- 
getelődési hajlamot”, népszerű lett, mert a 
nemzetiség immár hatalmon belüli felemelke- 
désének távlataira vetett világot. 

A temesvári opera nagytermében 1947. no- 
vember 21-én, pénteken Kurkó Gyárfás elnöki 
megnyitójával kezdődött a kongresszus, s már 
az első napon elhangzott a vendégként megje- 
lent Luka László üdvözlő beszéde. A szónok az 
MNSZ szerepét méltatta az ország demokrati- 
kus fejlődésében, s azt a híd-szerepet éltette, 
amelyet a demokratikus nemzetiségnek a test- 
véri Románia és Magyarország között kell be- 
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töltenie. Utána maga a miniszterelnök lépett a 
színpadra. Groza Péter itt jelentette be, hogy 
Takáts Lajost, a parlament alelnökét nemzeti- 
ségi miniszterré nevezték ki, majd másfél órás 
beszédében részletesen kifejtette a kormány 
nemzetiségi politikáját. A gyűlés után egy 24 
tagból álló küldöttséggel felkerestem a temető- 
ben munkásvértanúink, a tőkés-bojár kor- 
mányzatok alatt meggyilkolt Szabó Árpád, Fó- 
nagy János és Ocskó Teréz sírját, hálával idéz- 
ve a folyamatosságot a munkásság osztályhar- 
cára támaszkodó MADOSZ nemzeti forradalmi 
törekvései s mozgalmi teljesedésünk között. A 
kongresszus napjaiban emlékeztünk meg Dó- 
zsa Györgyről is, földbe erősítve a parasztve- 
zér kivégzése helyén egy szépen faragott szé- 
kely fejfát, a szülőfalu – a háromszéki Dálnok 
– ajándékát. 

A kongresszusi jelentések és felszólalások 
megélénkült tevékenységről adtak számot. 
Nem is kellett itt új szólamoknak vagy tervek- 
nek elhangzaniuk, a gazdag anyag a szervezet 
életében lezajlott benső fordulat és népi meg- 
erősödés jegyében igazolta a vállalt út helyes- 
ségét és eredményeit. Kiemelkedő volt a tan- 
ügyi beszámoló, melyben 103 állami és 70 fele- 
kezeti középiskolánk szerepelt, s általános tet- 
szést aratott a Bákó megyében felállított első 
csángó magyar iskolák híre. Csákány Béla fő- 
titkári jelentéséből kiderült, hogy elkészült 
mindazoknak a helységeknek a pontos lajstro- 
ma, ahol a közigazgatásban és igazságszolgál- 
tatásban a magyar nyelvhasználatra szükség 
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van, s az MNSZ parlamenti csoportja a kimu- 
tatások alapján kívánja elérni a kérdés rendezé- 
sét. A szervezeteinkben és intézményeinkben 
lezajlott önvizsgálat és tisztogatás után minden 
jel arra mutatott, hogy a népi hatalomért vívott 
közös harc után a román–magyar együttélés új 
történelmi szakaszba lép. A bizakodást fokozta 
Octav Livezeanu tájékoztatásügyi miniszter 
megérkezése, majd nem sokkal később Gyön- 
gyösi Istvánnak, Magyarország politikai képvi- 
selőjének a megjelenése is a kongresszuson. 

Ami váratlan volt, ami meglepetést keltett, 
az az új vezetőség megválasztása volt. Szomba- 
ton, a kongresszus másodnapján Kós Károly 
korelnökségével jelölőbizottság ült össze, s en- 
nek előterjesztése alapján a Magyar Népi Szö- 
vetség új elnökének Kacsó Sándort választotta 
meg a kongresszus Kurkó Gyárfás helyett, aki 
csak az öttagú politikai titkárságban kapott he- 
lyet. Az alelnökök névsora is megváltozott, ide 
Bányai László, Juhász Lajos munkás és Vass 
Márton kisgazda került. Jómagam a végrehajtó 
bizottság tagja maradtam, továbbra is a közmű- 
velődés irányítójaként, itt szerepelt Gaál Gá- 
bor, Csűrös István egyetemi adjunktus, a tan- 
ügyből Fehér Pál és Szigeti József is munká- 
sok, földművesek, László Ferenc közjegyző, 
Lázár József szerkesztő társaságában. 

Kurkó Gyárfás megbukott volna? Így nem 
fogalmazott senki. A háttérből csak annyi szi- 
várgott ki, hogy a MADOSZ régi s az MNSZ 
alapító elnökétől önbírálatot kértek a szövetke- 
zeti kérdésben elfoglalt nemleges vagy fenn- 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 242 

tartásos állásfoglalása miatt („Luka László va- 
lósággal kérlelte” – hangzott a fáma), de a nya- 
kas székely hallgatott... Mint régi kommunis- 
ta, fegyelmezetten alávetette magát a kong- 
resszusi határozattá vált jelölésnek, s impozáns 
alakja továbbra is jelen volt a közéletben. Szer- 
vezeti munkája sem hiányzott, de valami oda 
veszett az elnöki székből való távozásával. Az 
önösszeszedés, a magunk erejéből való kiindu- 
lás, a belülről fenntartott egyenlőségi tudat ke- 
ménysége! Igaz, elvi autonomizmusa szembe- 
került a fejlődés áramlatával, az életben tartó 
alkalmazkodás követelményét adott esetben 
nem találta el (legalábbis a szövetkezeti vitá- 
ban alulmaradt), míg utóda, Kacsó Sándor haj- 
lékonyabbnak bizonyult, kérdés maradt azon- 
ban, hogy később, újabb megpróbáltatások ide- 
jén, pusztán ezzel az erénnyel továbbjutunk-e? 

Mindenesetre: Kacsó Sándor személyében 
közismert író, közkedvelt politikus, erkölcsi 
szerepében mindig feddhetetlen ember került 
az élre, s mi sem volt kívánatosabb annál, hogy 
álmainak tisztasága, értelmének következetes- 
sége megőrizze a nemzetiségi szervezet törté- 
nelmi súlyát. Ebben az értelemben köszöntötte 
Szentimrei Jenő kedves írásban a mikházi „Ka- 
csó-jegyző fiát”, így üdvözöltem én is – a de- 
mokráciában való kormányzati részesedésünk 
reménykedéseivel – igehirdetőkből lett állam- 
férfiakként Kacsó Sándort és Takáts Lajost a 
Világosság címoldalán. 

Egy gúnyos kacaj azonban belém ragadt. 
Ülünk Gaál Gáborral egy szállodai étkezőasz- 
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talnál, írói társaságban, s közénk ereszkedik az 
a bukaresti elvtársnő, aki Bogdán József nem- 
zetiségi bizottsága részéről tanulmányozta a te- 
mesvári kongresszust. Kihívóan megkérdezi: 

– Na, Gaál elvtárs, mit szól a választáshoz? 
– Elnökök jönnek, elnökök mennek, a Ma- 

gyar Népi Szövetség marad... – válaszolt óva- 
tosan a kérdezett. 

A nő arca fitymálóra torzult, körülnézett, 
bocsánatot kérve felkelt, és távoztában odave- 
tette: 

– Maguk cinikusak. Nem értettek meg sem- 
mit. 

Ez a jelenet később sokszor eszembe jutott. 
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Életem még egy teljes esztendőn át a Magyar 
Népi Szövetség mozgalmi érlelődésével és vál- 
tozásaival forrott össze. Ennek az esztendőnek 
nagyobb részét a temesvári kongresszust köve- 
tőleg már Bukarestben töltöttem el, ahová a 
politikai hatalomban részessé vált s a Demok- 
rata Pártok Blokkjába illeszkedett nemzetiségi 
szervezet országos vezetősége végleg felköltö- 
zött. Ott kellett lennünk minden dolgok forrá- 
sánál, s ott is voltunk. Vezető helyeket kap- 
tunk különböző minisztériumokban és állami 
szervekben, s az a közművelődési – időnként 
népnevelési bizottságnak is nevezett – ügyosz- 
tály, melyért felelős voltam, átfogó kitekintést 
és alkotó lehetőségeket szintén csakis a fővá- 
rosból szerezhetett. Itt ért az új esztendő. Ez 
az 1848-as forradalmak centenáriuma volt, s 
több éven át ismétlődő hivatkozásaink akár a 
magyar, akár a román múlt száz évvel azelőtt 
befejezetlenül maradt eseményeire most, a né- 
pi demokrácia megerősödése és a szocializmus- 
ra való átmenet idején mind szociális, mind 
nemzeti vonatkozásokban a történelmi betelje- 
sülés igazolásaivá váltak. 

Beosztásom folytán rám várt az a feladat, 
hogy a másfél milliónyi (ha nem több) romániai 
magyarság életében közüggyé tegyem a száza- 
dos emlékezést, erőt merítve belőle a most már 
berendezkedő népuralom tudatbeli megalapo- 
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zása és erkölcsi vállalása számára. Tekintettel 
kellett lennünk a román és a magyar emlékezés 
tanulságaira, ami régi összefüggések feltárását 
és hiányok meghaladását, hibák felszámolását 
illeti. Bár az új történelem hamarosan áttört 
minden tervezgetésünkön, s új szenvedélyek 
hevével új feladatok felé lendített, centenáriu- 
mi Petőfi-versenyeink is szerepre találtak, hi- 
szen maradandó értelmi magjukkal eligazodást 
sugalmaztak a történelmi fejlődés tiszta eredő- 
vonala felé. Kötelességemet – legközelebbi 
munkatársaimmal egyetemben – abban láttam, 
hogy a forradalom nyers erőit a kulturális fel- 
emelkedés és tudatformálás forradalmi humá- 
numával oltsam be működéseim során, beleért- 
ve képviselővé választásomat is az év folya- 
mán. 

Három esztendő munkabeidegződései után 
nem volt könnyű elválnom Kolozsvártól. Sze- 
rettem a szerkesztőségi munkát. Nagy Elek jó- 
zan ítélőképessége és odaadó szorgalma a Vilá- 
gosság mindennapi összeállításában, Demeter 
Dezső vállalkozó szellemű kiadóhivatali igaz- 
gatósága azonban megnyugtatott, hogy a lap- 
ban valami belőlem is megmarad. Ami az 
MNSZ hagyományossá vált központját illeti, 
innen két kitűnő munkatársam, Zsók Lajos és 
Vajda Lajos velem jött Bukarestbe. Az Arcului 
14. szám alatt – egy belvárosi örmény templom 
közelében – berendezkedő új központban ha- 
marosan magunkévá varázsoltuk házi környe- 
zetünket, kezdve azon, hogy székely portásunk 
az utcát Árkos utcának olvasta és emlegette. 
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Az egyes ügyosztályok helyiségeibe művésze- 
ink szobrai és festményei kerültek, így az én 
művelődési osztályom szobájában Nagy Albert 
látomása Mátyás és Holubár párviadaláról em- 
lékeztetett Kolozsvárra, nemcsak a festő oda- 
valósága szerint, hanem azzal is, hogy a lán- 
dzsatörő felek Mátyás óvári szülőháza előtt 
csapnak össze. Itt volt Márkos András termés- 
kőből faragott parasztasszonya is, a falról pe- 
dig Groza Péter mosolygott ránk gyöngyöspár- 
tás kalotaszegi lányokba karolva... Zsók La- 
jost, dévai csángó társamat, az MNSZ legpon- 
tosabb irodaszervezőjét, elkérte tőlünk s a 
pénzügyminisztériumba vitte magával Luka 
László, viszont hozzám osztották be Lőrinczi 
Lászlót, aki már érettségiző diák korában mun- 
katársam volt egy félbemaradt erdélyi doku- 
mentumgyűjtemény szerkesztésekor, bírói és 
írói pályát futott be, végleg Bukarestbe költö- 
zött, s nála különb lelki rokont, művészeti 
szakembert és kulturális szervezőt nem is kí- 
vánhattam volna. Dolgoztak itt mások is, ki a 
műkedvelő színjátszás, ki a dalok szervezése 
vagy a néprajz tárgykörében, s egy Aradról ér- 
kezett fiatal munkás, Kenyeres Pál, a verse- 
nyek és kiszállások fáradhatatlan mozgatója 
lett. Csak egy másik ajtón kellett benyitni, 
hogy Kacsó Sándorral, az elnökkel, vagy a tan- 
ügy irányítóival, legsűrűbben az ifjúsági osztá- 
lyon Sütő Andrással is megbeszéljük a kifogy- 
hatatlan teendőket. 

Hatalmon lenni! Minden kedvezően alakult. 
Csákány Béla a Nemzeti Bank igazgatóságába, 
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Czikó Nándor az INCOOP igazgatótanácsába 
kapott kinevezést, Antal Dániel a mezőgazda- 
sági minisztériumba került, s a kormány ven- 
dége, Dinnyés Lajos magyar miniszterelnök a 
román–magyar kulturális egyezmény aláírása 
után Groza miniszterelnök társaságában felke- 
resett minket is új székházunkban. Kacsó Sán- 
dor üdvözlő szavaira a magyar kormánykül- 
döttség feje így válaszolt: „Mélyítsétek el mi- 
nél jobban a román–magyar barátságot, mert ez 
itt nemcsak az együtt élő két nép érdekeit szol- 
gálja, hanem használ a két országnak is.” A 
kulturális egyezmény egyik aláírója, Ortutay 
Gyula magyar vallás- és közoktatásügyi mi- 
niszter különben egy sajtófogadás alkalmából 
elmondotta a bukaresti újságíróknak, hogy a 
megállapodás értelmében Budapesten és Deb- 
recenben román kérdésekkel foglalkozó tu- 
dományos intézet, Bukarestben és Kolozsvárt 
pedig magyar intézet létesül. Biztosították a 
tudósok, művészek, szakemberek szabad cse- 
réjét, megnyílt a könyvek és folyóiratok szabad 
forgalma. 

Avagy nem a délkelet-európai béke és 
együttműködés légkörét szolgálta-e Tito és a 
jugoszláv kormányküldöttség bukaresti láto- 
gatása is? „Jugoszlávia a népi demokrácia elő- 
retolt bástyája az imperializmus elleni harc- 
ban” – jelentette ki a Román–Jugoszláv Társa- 
ság ünnepségén Gheorghiu-Dej nemzetgazda- 
sági miniszter, az RKP főtitkára, s a megkötött 
román–jugoszláv barátsági és kölcsönös segély- 
nyújtási egyezmény húsz évre szólt. Szép szó- 
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val nem maradt adós Tito marsall sem. „Itt 
Keleten most a népek saját kezükbe vették 
sorsuk intézését” – mondotta százezres tömeg 
előtt a román–jugoszláv barátságot éltető bu- 
karesti nagygyűlésen. Éppen én nem lelkesed- 
tem volna? A Sarló 1930-as koszorújára hivat- 
kozva, melyen a kelet-európai népek színeit 
fogta össze a vörös szalag, ilyesmit írtam a Vi- 
lágosságba: „...hadd idézzem utoljára egy 
szép álom beteljesedésének mámorában azt a 
régi Sarlós-Koszorút. Ma már itt Kelet- 
Európában – a szlávok, románok és magyarok 
közös felszabadulása óta – megvalósult mindaz, 
amiért költők zengtek, s amiért mi ifjan láza- 
doztunk. Nemzedéki munkánk tető alá került a 
megmozdult népi erők csodálatos hatalmából. 
A fiatalokon immár a sor, hogy haladásunk út- 
ját, fejlődésünk új lehetőségeit tovább álmod- 
ják és műveljék, pompás üvegpaloták és villany- 
erőgócok, kertvárosok és népegyetemek hazá- 
jává varázsolván Kelet-Európát, ahol nem kí- 
sért többé mindaz, amit nekünk még megszen- 
vednünk adatott.” 

A mozgalom erkölcsi erejét láttam abban, 
hogy a vezetőség részleges kicserélődése s a 
hatalomba való beilleszkedés kétségtelen for- 
dulata ellenére sem szakadt meg a munka fo- 
lyamatossága a temesvári kongresszus után. 
Egy művészi kiállítású füzetben hívtuk fel az 
egész ország magyar műkedvelőit, hogy szín- 
játszó versenyek, dalünnepélyek, népi táncbe- 
mutatók rendezésével mozgósítsák tömegein- 
ket „a mai idők demokratikus feladataira”. 
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Amilyen fontosak voltak az MNSZ vezetőkép- 
ző tanfolyamainak ideológiai előadásai a nép- 
élet mozgalmi irányítói számára, olyan jelentő- 
seknek ígérkeztek a legszélesebb közönség 
forradalmi öntudatának kialakítása szempontjá- 
ból a kulturális műkedvelés lendületes próbái. 
Új közösségi kultúra, új népi művészet kibon- 
takozását hirdettük, s világosan meg is vontuk 
a kívánt irányvonalat. „A szociális haladás iro- 
dalmi alkotásaival – mondotta felhívásunk szö- 
vege –, földművesek és munkások dolgos és 
harcos közösségéből eredő dalokkal, népünk 
természetes művészetével kívánjuk kifejezésre 
juttatni cselekvő résztvételünket a népi de- 
mokrácia megvalósításában, hogy méltóképpen 
idézhessük az 1848-as európai forradalmak és 
szabadságharcok századik évfordulóján harcos 
elődeink emlékét.” Megadtuk a gyakorlati célt 
is: el kellett újra látnunk a szeggyűjtés óta ki- 
ürült Petőfi-alapot, hogy életben tarthassuk 
népi kollégiumainkat, fejlesszük tanintézeteink 
felszerelését, s konkrétan elősegítsük Kolozs- 
várt a tervbe vett Varga Katalin Leányotthon, 
Segesvárt pedig egy Petőfi-líceum megalapítá- 
sát. Elképzeléseinkben nem csalódtunk. Már 
1947 decemberében kilenc megye falvaiból és 
városaiból futottak be a jelentkezések, s a ver- 
senyeket Nagyvárad ezer bihari dalos Bartók 
és Kodály szerzeményeivel nyitotta meg. A 
történelmi jelképként is, gyakorlati célját te- 
kintve is „Petőfi-versenyek”-nek elnevezett 
mozgalom százezer embert mozgatott meg a 
következő fél esztendőben. 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 250 

I. Mihály király lemondása a trónról élő idő- 
szerűséget adott 1848 idézésének. „Felelőssé- 
gem tudatában úgy vélem – hangzott a rádió- 
ban 1947. december 30-án szétsugárzott nyilat- 
kozat –, hogy a monarchikus államforma már 
nem felel meg a mi államéletünk követelmé- 
nyeinek, és hogy az Románia fejlődésének út- 
ján komoly akadályt jelent.” A Groza-kormány 
azonnal kiáltványt intézett az ország lakosságá- 
hoz (aláírói közt szerepelt Takáts Lajos is), s a 
képviselőház még aznap megszavazta az új, re- 
publikánus államformát. Megszületett a Ro- 
mán Népköztársaság, s az új alkotmány életbe 
lépéséig öttagú elnökséget választottak az or- 
szág élére Constantin I. Parhon professzor, 
Mihail Sadoveanu író, Ştefan Voitec nemzet- 
nevelési miniszter s két munkás, Ion Niculi és 
Gheorghe Stere személyében. Az új elnökség 
újra a Groza-kormányt bízta meg az ország 
ügyeinek intézésével. A népköztársaság kikiál- 
tását ünneplő kolozsvári magyarság nagygyűlé- 
sén Kós Károly így kezdte beszédét: „Amit 
száz évvel ezelőtt megálmodott Bălcescu és 
Petőfi, beteljesedett mindkét szomszédos ál- 
lamban, Romániában és Magyarországon.” Az 
MNSZ központi küldötte, Bányai László, elő- 
adásában idézte Petőfi köztársaság-köszöntő 
versét, s leszegezte, hogy „a román vezető ré- 
teg egyeduralmára épített dinasztiával nem 
egyezhetett az óvodától az egyetemig terjedő 
teljes magyar iskolahálózat, az államilag segí- 
tett magyar kultúrintézmények, a székely me- 
gyék magyar főispánjai és a magyar nemzeti- 
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ségügyi alminiszter...” Mi sem természete- 
sebb: a Respublica költői jósigéi ezentúl min- 
denütt elhangzottak a Petőfi-versenyeken. 

Életemben először álltam mikrofon elé 1948 
elején, a Román Rádió nyolc előadásomat su- 
gározta az 1848-as forradalmak magyar–román 
kapcsolatáról. Időszerűen értelmezni kellett a 
közös emlékezést mindazzal az egyoldalú, sőt 
ellentétes beállítással szemben, amellyel akár a 
magyar, akár a román nacionalista történetírás 
a tényeket eltorzította, s a helyes tanulságok 
levonása helyett éppen a történelmi hibákat di- 
csőítette. A rádió bemondója sokallta a nyolc 
előadást, mint ahogyan az Országos 1848-as 
Centenáriumi Bizottság alakuló ülésén is, 
ahová az MNSZ engem delegált, nehéz volt 
megértetnem az egybegyűlt román politiku- 
sokkal, tanárokkal és tábornokokkal, hogy 
miért kell nekünk magyaroknak „kinyújtanunk 
a következő évre is” a forradalmi emlékezést, 
kitérve 1849 harcaira és tragédiáira, amelyek 
különben az erdélyi románság megpróbáltatá- 
saitól sem választhatók el... Előadásaim ki- 
mondottan felvilágosító célzattal készültek, 
népszerűen foglalva össze a felkutatott forrás- 
anyagot. Kifejtettem, hogy a magyar közön- 
ség előtt kevéssé ismert bukaresti forradalom 
leverése után Magyarországra menekült román 
hazafiak hogyan szélesítették ki tárgyalásaikkal 
és megegyezéseikkel a magyar látóhatárt duna- 
völgyi és kelet-európai távlatokra, párhuzamot 
vontam a politikus Petőfi és Nicolae Bălcescu 
felfogása között, éltettem Bem apó román– 
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magyar közvetítéseit és Gábor Áron „gyáris- 
ta” programját, kiemeltem Táncsics és a mun- 
kásság szerepét a demokratikus forradalom- 
ban, lengyel, délszláv és orosz kapcsolatokra 
világítottam rá s a szabadság zászlainak a Szov- 
jetunióból való hazaküldését, az antifasiszta el- 
lenállás Petőfi-hivatkozásait, a Józsa Bélával 
szerkesztett 48-as Erdély című „zsebkönyv”- 
et ismertetve jutottam el a mai konklúziókig. 
Bizonyára nem jutna eszembe mindezek ilyen 
bő részletezése, ha nem találkoznék manapság 
újra a régi egyoldalúságokkal, mintha megint 
irányt tévesztettünk volna. 

A centenárium nemcsak alkalmi külsőségek- 
ből állott, mint amilyennek tűnhet Márkos 
András székelykeresztúri vas-Petőfijének ki- 
öntése, a Kós Károly vezette munkálat a fehér- 
egyházi emlékmű körülkerítésére, Emil Isac 
román költő javaslata, hogy közös talapzatra 
állítsuk Petőfi és Bălcescu szobrát, vagy a sű- 
rülő Petőfi-versenyek, a Román–Magyar Tár- 
saság ünnepi előkészületei és a forgalomba ke- 
rült román Petőfi-bélyeg. Mindez egy mélyebb 
politikai fogantatásnak volt a tükrözése, Ro- 
mánia népi demokráciája kapott itt belső tá- 
masztékot egy történelmi egymásra találás élő 
internacionalizmusában. A polgári demokrati- 
kus forradalom befejezése népi erőkkel itt egy- 
ben a nemzeti beltenyészetek kölcsönös elzár- 
kózásának felszámolását is jelentette a közös 
múlt kritikai felidézésével és helyes értékelé- 
sével. Egyáltalán nem volt szólam csupán, 
hogy az MNSZ központi intézőbizottsága a 
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Román Népköztársaság alkotmányának meg- 
szavazására hivatott országgyűlés előkészítésé- 
be kapcsolódva, új választások küszöbén így 
közli csatlakozásunkat az ezentúl minden hala- 
dó erőt tömörítő Népi Demokrácia Frontjához: 
„Petőfi és Bălcescu 1848-as forradalmainak és 
szabadságharcának századik évfordulóján népi 
tömegeink a demokratikus hagyományok harc- 
ra buzdító szellemében járulnak az urnák elé, 
hogy szavazataikkal biztosítsák Népköztársasá- 
gunk megerősödését.” A százados visszatekin- 
tés túlnőtt a közművelődés tárgykörén. Az 
MNSZ politikai vezetői, Kacsó Sándor, Bányai 
László, Takáts Lajos, egyaránt erőt és érvet 
merítettek belőle, szót emelve gyűléseken a 
most már a nap-jelvény alatt, közös listán vá- 
lasztásra készülő magyarság színe előtt. 

A társadalom minden rétegét átható forrada- 
lom kialakította a maga eredeti jelképrendsze- 
rét is, saját gyakorlatából merítve önserken- 
tést. Az ifjúsági brigádok önfeláldozására gon- 
dolok, ezekben lelkesen vettek részt az MNSZ 
ifjai. Igaz, a Szálva–Visó vasútvonal magyar 
hősei Petőfi-munkaosztagként illeszkedtek be 
román társaik közé, de itt a közös munka im- 
már a jövőre nyitott ablakot, példát adva az új 
nemzedék lehetőség-vállalásaira. Máramaros 
felé vált szabaddá a közvetlen közlekedés, mint 
ahogyan dél felé is ifjúsági munka tette meg a 
haladás szimbólumává a vasutat Erdély és Ol- 
ténia között, Livezény–Bumbești szakaszán. 
Nekem mint Tîrgu Jiuban szolgáló katonának a 
harmincas években még nagy kerülővel, hol a 
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Vöröstoronyi szoroson, hol Orsován át kellett 
elérnem a Kárpátok déli oldalára, s íme, most 
egyenesen a Zsil völgyében épült új vonal a 
sziklákba román, magyar, bánsági szerb és 
dobrudzsai török legények közös hazafi-akara- 
tából. 

Önkéntes vállalkozás volt a gázvezeték le- 
fektetése is a sármási forrástól Kolozsvárig. 
Ehhez az eseményhez már családi emlékem is 
fűződik, hiszen feleségem máig büszke rá, 
hogy egy hegyoldalban ő is háromméternyi ár- 
kot ásott ki, mikor reá került a sor. Kolozsvár 
mindig sokat fázott, kellő energia hiányában 
ipari fejlődése is megakadt, s már Dán István 
alpolgármester (az az illegalista harcos, ki mint 
vörös katona a Szmolnijban Lenin szobájának 
az őre volt) kezdeményezte, majd utóda, Ve- 
ress Pál folytatta a küzdelmet a nehézségekkel, 
hogy bekössék a Szamos-parti várost a Maros- 
vásárhely és Marosújvár felé már régebben ki- 
épült gázvezeték-rendszerbe. És – ahogy akkor 
mondták – megtörtént a csoda. Huszonnyolc 
nap alatt elkészült a kellő árok, elhelyezték a 
csöveket, s 1948. március 7-én vasárnap fel- 
lobbant a gáz Kolozsvár főterén. Két magas 
oszlop lángját gyújtotta meg Groza Péter és 
Luka László az egybegyűlt lakosság áhítata és 
tomboló öröme közepette. „Ez a láng jelképez- 
ze a szabadságot – mondotta a pénzügyminisz- 
ter –, a haladó Román Népköztársaságban élő 
népek szabadságát! Hatalmas munka eredmé- 
nye ez a mai ünnepség. Ezt a munkát csak ott 
lehetett megvalósítani, ahol az ország érdeke a 
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nép érdeke, ahol az ország vezetőinek érdeke 
azonos a nép érdekeivel.” A szertartás így 
adott új szimbólumot az együttélésnek, felvil- 
lantva a jövőbeli gazdasági megvalósítások sza- 
bad távlatait az alkotmányozó nemzetgyűlésre 
kiírt választások küszöbén. 

Most már engem is bejelöltek a megválasz- 
tandó képviselők közé Szilágy megyei mandá- 
tummal. Mint minden munkafeladat, ez is 
kedvvel töltött el, ki is színeztem magamban, 
mit érhetnék el ugyanoda jelölt Kenyeres Pál 
barátommal egyetemben Ady Endre hepehupás 
pátriájában. A választási körút előtt azonban 
egy népes kormányküldöttség tagjaként Buda- 
pestre kellett látogatnom a március 15-i cen- 
tenáris ünnepségekre. Az antifasiszta mozga- 
lomból ismert Petre Constantinescu-Iaşi pro- 
fesszor vezetésével románok, magyarok közö- 
sen indultunk útnak. Nem akartam üres kézzel 
menni, megegyeztem a Józsa Béla Athenaeum 
igazgatójával, a bibliográfus Tóth Samuval, 
hogy adja ki gyorsan Az igazi 1848 címmel 
nyolc rádióelőadásom szövegét. Valahol Erdély 
közepén, egy éjjelbe borult állomáson be is ad- 
ták vasúti kocsinkba a még festékszagú brosú- 
ra-köteget. Csak ne tudatilag meghasadva más- 
ként ítélkezni ott, mint itt! Az egyenes beszéd- 
re mindig kényes voltam, s úgy gondoltam, vi- 
tatkozni lehet és kell, de a mi Romániában ki- 
alakult felfogásunkat a centenáris tanulságok- 
ról budapesti vendéglátóinknak is be kell mu- 
tatnunk. 

A Keleti pályaudvaron díszőrség várt. Kül- 
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döttségünk neves tagjait előzni hagytam, s a 
kijáratnál az ott várakozó román és magyar di- 
ákküldöttségek tagjaival fogtam kezet. Benkő 
Samu lehetett az, aki egy sudár termetű, meg- 
nyerő arcú férfiúra mutatva megkérdezte, hát 
nem ismerem? Rajk László volt, akivel ugyan 
személyesen sohasem találkoztam, de tudtam, 
hogy régi Budapesten tanuló sarlós társaim 
barátja volt, s Csehszlovákiából való távozásom 
után érkezett Prágába, ugyancsak közös elvtár- 
si ismerősök közé. Megöleltük egymást, s most 
már a kormányküldöttség tagjai után eredtünk. 
Ez volt az a találkozó, amelyről filmfelvétel 
készült, hogy esztendők múlva „összeesküvő” 
voltom bizonyítékául szolgáljon... No de 
hagyjuk ezt most! Az Astoria-szállóba kerül- 
tünk, s itt megütközve vettük észre, hogy ven- 
déglátóink leválasztottak a küldöttségről. Ne- 
vünkben Gaál Gábor emelt szót, követelve, 
hogy közösen szállásoljanak el román társaink- 
kal, akik különben egy másik szállodában 
ugyanezt sürgették. Jelentéktelen incidens? 
Nem. A dolog rugójára rögtön fény derült, 
amikor másnap megjelent köztünk Bölöni 
György, akit Ady-könyve óta ismertünk és 
szerettünk, s arra kért, vállaljunk el tisztsége- 
ket a Magyarok Világszövetsége vezetésében. 
Erre is nemmel feleltünk, s kifejtettük, hogy 
legyen ám egy ilyen szervezet a világban szét- 
szórt, védtelen magyaroké, mi azonban olyan 
országból érkezünk, ahol teljes nemzetiségi 
joggal élhetünk, s az állampolgársági közösség- 
től nem vagyunk semmiféle formában sem ki- 
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vonhatók. A még érkezésünk előtt Groza és 
Dinnyés miniszterelnökök közt megkötött ma- 
gyar–román barátsági, együttműködési és köl- 
csönös segélynyújtási egyezmény nemcsak min- 
ket, erdélyi magyarokat, hanem egész or- 
szágunkat, a teljes Romániát köti össze Ma- 
gyarországgal, s híd-szerepünkhöz válnánk 
hűtlenekké, ha ezt az országközöttiséget meg- 
kerülnők. Nem volnék őszinte emlékíró, ha 
mindezt így el nem mondanám, hozzátéve, 
hogy felfogásunk egy nyilvános vita alkalmából 
küldöttségünk politikai vezetője, Miron Con- 
stantinescu részéről is alátámasztást kapott, 
amikor közölte, hogy a „kisebbség” kifejezés 
ránk többé nem vonatkoztatható, mert mint 
egyenrangú „nemzetiség” vagyunk Románia 
népi demokráciájának részesei. Megértésre ta- 
láltunk, a vita nem folytatódott. 

Meghatódva figyeltem a gazdag 48-as kiál- 
lításon delegációnk román tagjainak hosszas 
időzését Petőfi szerencsére épen megmaradt 
könyvszekrényénél. A forradalmak történeté- 
ről szóló francia, angol és német művek előtt 
Miron Constantinescu elragadtatva kiáltott fel: 

– Nézzetek ide! Petőfi nemcsak lírai költő 
volt, hanem európai tudós is, korának alapos 
ismerője! 

A parlament palotája előtt Major Tamás sza- 
valt, s én megborzongtam az örömtől, amikor 
Kölcsey himnuszát daloltuk, majd elválasztha- 
tatlan visszhangként feldübörgött százezer to- 
rokból az Internacionálé. Az Opera teraszáról 
néztük a fiatalok felvonulását, s egyszerre csak 
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itt voltak a népi kollégisták. Széles soraik ki- 
töltötték az egész utat, csengő hangjuk a csilla- 
gos égig zengett: 

Sej a mi lobogónkat 
Fényes szelek fújják, 
Az van rája írva: 
Éljen a szabadság! 
Sej szellők, fényes szellők, 
Fújjátok, fújjátok! 
Holnapra megforgatjuk 
Az egész világot! 

Feledhetetlen az a pillanat is, amikor egy dí- 
szes bankett elnöki székéből felkelt Vorosilov 
tábornagy, s váratlanul odajött a mi Nyilas 
Ilonánk mögé poharával, felköszöntve a gyüle- 
kezet egyetlen fejkendős parasztasszonyát. 
Emlékszem egy érdekes eszmecserére is: vala- 
hol, talán a Gellért-szálló fogadótermében, 
Lukács György lépett asztalunkhoz, s arra 
kért, engedjük át Budapestnek a mi Nagy Ist- 
vánunkat, aki szerinte az egyetlen igazi magyar 
munkásíró, de van rajta még csiszolnivaló. Itt 
Magyarországon akár villát is kap, csak jöjjön! 
Gaál Gábor megrökönyödve válaszolt régi 
kommünbeli barátjának, megmagyarázva, hogy 
éppen az Nagy István írói nagysága, hogy ezer 
szállal közéleti ember is, innen az ereje és 
mondandója. Dehogy lehet közegéből, mely- 
nek változásáért eddig is küzdött, kiragadni... 
Végül a kormányküldöttség zöme visszatért 
Bukarestbe, csak Victor Eftimiu, az író maradt 
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még, annyira beleszeretett a vendégszerető 
Budapest „európaiságába”, mi négyen pedig, 
Gaál Gábor, Emil Petrovici rektor, Nyilas Ilo- 
na és én, egy debreceni kerülővel indultunk 
haza Kolozsvárra. Hogy mi mindenről volt szó 
a két akadémikus között, arról az Acéltükör 
mélye egyik igaz története szól, itt csak a vég- 
szót idézem: „Kettőnké az igazság, együtt.” 
Hazaérkezésünkkor kerültek nyilvánosságra 
a még januárban végbement országos népszám- 
lálás nemzetiségi adatai. Ezek jelentőségére 
Takáts Lajos mint nemzetiségi alminiszter ide- 
jében rá irányította a figyelmet, felhívásban 
közölve, hogy a lakosok nyíltan és bátran vall- 
ják meg nemzetiségi hovatartozásukat, mert 
„csak így válhat ismeretessé a nemzetiségek 
számbeli ereje és valódi számaránya. A Nép- 
köztársaság közegei csak ezen az alapon bizto- 
síthatják a nemzetiségek javára mindazon jogok 
használatát, amelyek törvényes alapon állnak, 
és minden vonatkozásban a nemzetiségek fejlő- 
dését és felvirágzását hivatottak elősegíte- 
ni...” A közölt végeredmény szerint a lakos- 
ság 9,4 százaléka vallotta magát magyar anya- 
nyelvűnek, ami pontosan 1 millió 489 851 (ki- 
kerekítve másfél millió) lakost jelent. A hivata- 
los jelentés adataiban nem kételkedtünk, szá- 
molnunk kellett azonban azzal is, hogy az egy- 
házi hovatartozások kimutatásaiban a magyar- 
ság száma ennél több. A romániai magyarság a 
hivatalosan közölt adat szerint is nagyobbnak 
bizonyult a világ számos nemzetiségénél, nem 
is szólva arról, hogy európai viszonylatban fe- 
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lülmúlta minden más nemzeti kisebbség vagy 
együtt élő nemzetiség lélekszámát. Ennyi em- 
berért felelni, jövőjét a szabad lehetőségekhez 
mérni a román demokráciával szövetkezett re- 
álpolitikánk volt hivatott. 

Választási körutamon elleptek megint a sé- 
relmek. Beszélhettem eredményekről, ezek 
olyan természetesnek tűntek, hogy senkit sem 
hatottak már meg, felvázolhattam az ország 
felvirágzásával elérhető új lehetőségeinket, ezt 
hihették is, nem is, de már puszta megjelené- 
sem a panaszok, helyi kívánságok, sőt követe- 
lések áradatát indította el. Tekinthettem ezt 
személyemnek szóló bizalomnak, nyugtattam, 
bátorítottam a választókat, feljegyeztem után- 
járás és eligazítás végett mindent, továbbítot- 
tam is az anyagot felfelé, de igazi megoldáso- 
kat ott, ahol ipari pangásról vagy tüzelőhiány- 
ról volt szó, nem egy helyt éppenséggel a még 
haza nem tért hadifoglyok számonkéréséről s a 
merev határzárról, csakis ígéretek formájában, 
helyezhettem kilátásba, ami viszont nem sok- 
kal különbözött akármikori képviselőválasztás 
sok korteskedéseitől... Egy azonban világos 
volt: a nemzetiségi kérdés már alig került szó- 
ba! Lelkiismeretem szerint ez egymagában is 
eddigi politikánkat igazolta, s a sirámok rám- 
zúdult özönéből csakis arra következtethettem, 
hogy az új, népköztársasági életformában im- 
már a szociális hiányok felszámolása, a társa- 
dalmi fordulat és átrendeződés gondja és fel- 
adatköre kerül előtérbe. Mondhatnám így is: 
az úton tapasztaltak arról győztek meg, hogy 
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most már a jogegyenlőségért folytatott harci 
szakasz teljében a szocialista alapozás új szaka- 
szának kell következnie. 

Tasnádról látogattunk át Érmindszentre, 
Kenyeres Pali is velem, koszorút vittünk az 
Ady-ház emléktáblájára. Itt megjelent egyik 
román képviselőjelölt társunk is, Ion Eremie 
őrnagy, a híres Tudor Vladimirescu Hadosz- 
tály hőse. A költő emlegette „magyar, oláh, 
szláv bánat”-ot idéztem fel azzal az önbiztatás- 
sal, hogy mi a román, magyar, szláv örömért 
harcolunk... Ilyesmit vallott ott a szalmatetős 
szülőház előtt az őrnagy is, a Dunavölgye né- 
peinek testvériségét éltetve. 

A március 28-i választásokon Szilágy megyé- 
ben 174 160 lakos adta le szavazatát, ebből 
152 479 esett a nap-jelvényre, a többi megosz- 
lott ellenzéki román polgári pártok között. Lis- 
tavezetőnkkel, a tasnádszántói származású Le- 
ontin Silaghi (később hadügyminiszter korában 
Sălăjan) illegalista elvtársunkkal az élen ebben 
a megyében kívülem Kenyeres Pál és Solymos 
Iván is bejutott Eremie őrnaggyal együtt. Az 
MNSZ a közös listákon megőrizte 29-es lét- 
számát a parlamentben, sőt ehhez a csoporthoz 
került harmincadiknak a csángók Bákó megyé- 
ben megválasztott fehéringes, vörösöves kép- 
viselője is, Duma György, nem szólva a Román 
Munkáspárt több magyar képviselőjéről (köz- 
tük volt Nagy István is), akikkel együtt 
összesen 39 magyar képviselő vehetett részt az 
új alkotmány megszavazásában. 

Április 6-án, keddi napon Parhon, a köztár- 
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sasági elnökség feje, ünnepélyesen megnyitot- 
ta az Alkotmányozó Nagy Nemzetgyűlést. 
Gheorghe Apostol, az Országos Szaktanács el- 
nöke, régi munkásmozgalmi élharcos lett a 
parlament elnöke, az alelnökök közé beválasz- 
tották Czikó Nándort, s titkár lett az ifjúmun- 
kásmozgalmat képviselő Nicolae Ceauşescu 
mellett a mi Csík megyében megválasztott ifjú 
székely legényünk, Koszti Gergely István. Ró- 
la írom a Világosságnak küldött leveleim egyi- 
kében, hogy íme, fent ül az emelvényen, s 
megkérdezem: „Lehet-e ennél különb jelképe 
a nemzeti jogegyenlőségnek, amely lényegében 
nem is egyéb, mint a megvalósult népuralom?” 
Az új parlamenti titkár szolgalegény volt, mint 
annyi más világgá ment társa, a bukaresti 
MADOSZ neveltje, most is büszke arra, hogy 
ott tanulta meg az első Petőfi-verseket... Így 
mutattam be a bákói Duma Györgyöt is, akit 
Groza Péter az egyik szünetben karon fog és a 
csángók iránt érdeklődve behív dolgozószobá- 
jába. Nekem ugyan mi szerepem jutna a tanús- 
kodáson kívül itt, a még a királyság idején 
épült parlamenti palota kupolája alatt, ahol 
most Románia első demokratikus alkotmánya 
születik? Arcokat figyelek, mozzanatokat rög- 
zítek, s jegyzeteimből kerekednek ki az erdélyi 
olvasóknak szánt beszámolók. Még a folyosó 
ablakaiból is kitekintek, hogy elcsodálkozzam a 
munkabrigádosok sürgésén-forgásán, akik kot- 
rógépek nyomán televényföldet hompolnak 
szét az udvaron, s egy nap alatt díszkertet te- 
remtenek az évtizedek óta felhalmozódott ka- 
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catok és törmelékek helyébe. Mert ez is jel- 
kép: „Bukarest, ez a tunya, keleties város, 
most minden sarkában megváltozik. Felszaba- 
dult népi erők új világot varázsolnak maguk 
köré.” Bentről pedig, az ülésteremből, hogyne 
közvetíteném a papiros nélkül, szabadon szóló 
Nyilas Ilona beszédét? Amikor a tatáros mu- 
szujt viselő parasztasszony az emelvényre lé- 
pett s a román parlamentben először hangzott 
el magyar szó, felugrottak mellettem a román 
képviselők, és bravót kiáltottak. Tapstól visz- 
hangzott a terem. „Tévedtünk – üzenem Ko- 
lozsvárra –, ha azt hittük, hogy ez csak nekünk 
ünnepi pillanat. Mindenkit ujjongás fogott el 
nemzeti különbség nélkül...” 

Az Alkotmányozó Nagy Nemzetgyűlés rövid 
és velős volt. Az elnökség megválasztása után 
bizottságot küldtek ki a minisztertanács részé- 
ről kidolgozott alkotmánytervezet megvizsgálá- 
sára, majd Groza miniszterelnök a kormány 
összes tagjainak jelenlétében a Nagy Nemzet- 
gyűlés elé terjesztette az új alkotmány ország- 
szerte ismert és megvitatott tervezetét. „Ez a 
törvényjavaslat a mi legmélyebb valóságaink- 
ból ered” – mondotta Groza Péter, hivatkozva 
a fasizmus, a reakció és az imperializmus ellen 
vívott harcra, melyből a Román Népköztársa- 
ság megszületett. Másnap Gheorghiu-Dej ipar- 
és kereskedelemügyi miniszter nyitotta meg a 
tervezet általános vitáját, kiemelve a Román 
Népköztársaság egységes és független voltát, s 
azt a történelmi eredményt, hogy a népi állam- 
ban az egész államhatalom a néptől ered és a 
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népé, ellentétben azokkal a polgári rendszerek- 
kel, amelyekben kizsákmányoló osztályok pa- 
rancsuralma érvényesül. A magyar képviselők 
részéről Takáts Lajos üdvözölte az új alkot- 
mányt, melyben az anyanyelv szabad használa- 
tának elve az oktatásnál, valamint a közigazga- 
tásban és a bíróságoknál való használatával 
végleges jogi megfogalmazást kapott. „Ez 
az alkotmány – szegezte le Takáts – szentesíti 
és népi államunk alapjának tekinti azt a kor- 
mányelvet, hogy az együtt lakó nemzetiségek 
jogegyenlősége a demokrácia kifejlődésének és 
megerősítésének egyik feltétele.” Ez a nemze- 
tiségi politika felszámolta a románok és magya- 
rok közt Erdély kérdésében folyó régi pert. 
„Erdély és a nemzetiségi kérdés – folytatta a 
szónok – sohasem lesz többé alkalmas terület 
és eszköz az elnyomó és háborúra uszító impe- 
rializmus kezében.” Következett a kisebb- 
nagyobb módosításokat eszközlő vita, s az ün- 
nepélyesen megszavazott alkotmány az RNK 
Ideiglenes Elnöksége tagjainak aláírásával ér- 
vénybe lépett. Ezután került sor az államhata- 
lom legfőbb szervének megválasztására: a 
Nagy Nemzetgyűlés Elnökségének élére újra 
Parhon professzor került három alelnökkel, s 
az elnökség 14 tagja közé az MNSZ képviselői 
közül bejutott Bányai László professzor és 
Nyilas Ilona, a szépszavú vistai földművesasz- 
szony. 

Azért semmi sem ment olyan simán, mint 
ahogyan azt a ragyogóvá általánosított köz- 
emlékezés mutatja. Legjobb lelkiismeretünk sze- 
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rint című levelem a kolozsváriakhoz megőrzött 
egyet-mást a különben örökre elsüllyedt hát- 
térből. Amikor a hivatalos nyelv számunkra oly 
fontos elvi meghatározására került sor az al- 
kotmánytervezetet felülvizsgáló parlamenti bi- 
zottságban, akadt ott egy múltbeli hang, s – 
mint levelem mondja – „azt feszegette, hogy 
hivatalos nyelv csak egy lehet, no de meg is 
kapta a magáét. Luka László magyarázta meg, 
hogy mindig és mindent a nép szempontjából 
kell megítélni, ahol tehát a nép többféle nem- 
zetiségű, ott természetesen a hivatalos nyelv- 
nek is többfélének kell lennie, a nép elemi 
szükségletei szerint...” Ebben az értelemben 
került a szövegezés a Nagy Nemzetgyűlés elé. 
S itt volt még egy „is” szócska bevétele az 
együtt élő nemzetiségek anyanyelvét biztosító 
szakaszba! Az előterjesztett megfogalmazás 
ugyanis arra a félreértésre adhatott volna al- 
kalmat, hogy a nemzetiség nyelvjoga csak ott 
érvényes, ahol az illető nemzetiség egymagá- 
ban lakik. Ez azzal járhatott volna – alkalmat 
nyújtva nacionalista visszaélésekre –, hogy má- 
sutt, ahol ez a nemzetiség más nemzetiségűek- 
kel együtt él, joga kétségbe vonható. Hiába, a 
régi világ minden előítélete ott lappangott még 
a közélet felszíne mögött, ébereknek kellett 
lennünk. S jogászaink azok is voltak. Csákány 
Béla és Takáts Lajos a bizottságban betétette a 
kellő helyre az „is” szócskát, sőt arra is kitér- 
tek, hogy a szöveg megfelelő többesszám- 
használattal esetleg több együtt élő nemzetiség 
igényeit is kielégítse az illető közigazgatási 
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körzetekben. „A szöveg addig módosult, addig 
csiszolódott, amíg a legjobb lelkiismeretünk 
szerint való legtökéletesebbet értük el” – je- 
gyeztem fel az utókornak. 

Szép befejezésül a történelmi napokat foga- 
dóestély zárta a volt királyi palotában. Bizo- 
nyára a véletlen játéka volt, hogy az új köztár- 
sasági himnusz bemutatása után első műsor- 
számként a színpadon pompás magyar csárdás 
következett, valamelyik népitánccsoportunk 
bemutatója. Ha történetesen részünk lett volna 
a rendezésben, nem nyomtuk volna be elsőnek 
ezt a számot, utóvégre akár kihívásnak is tetsz- 
hetett volna, de ha így történt, megnyugvással 
vettük tudomásul, hogy a diplomáciai testület, 
a miniszterek, a képviselők, a hadsereg jelenle- 
vő tábornokai, a népi demokrata szervezetek 
küldöttei viharosan tapsoltak... Megilletődve 
néztünk egymásra, különben Nyilas Ilona talál- 
ta fel magát a leghamarabb. A közönség hora- 
láncba fonódva járta végig a palotát, s amikor a 
régi trónterembe léptünk, a termetes kalota- 
szegi szépasszony kiugrott a sorból, felszökött 
a lefüggönyözött királyi trónhoz, beleült, s ki- 
jelentette: 

– Most már elhiszek mindent! 
Ebben a légkörben jelent meg tíznapos elő- 

adásciklusával az immár államivá emelt Szé- 
kely Színház a fővárosban. A Romániai Magyar 
Szó hasábjain Kacsó Sándor azzal üdvözölte a 
marosvásárhelyi együttest: „alkalmas és méltó 
arra, hogy népi demokráciánk dokumentáljon 
vele. Alkalmas, mert demokratikus küzdel- 
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münk egyik eredménye. Az új s demokratikus 
Románia magyar intézményeként született 
meg...” A cikkírónak jólesett felidéznie, hogy 
már 1860-ban, a Cuza fejedelem és Klapka tá- 
bornok közt folyó tárgyalások idején vendéges- 
kedett magyar színház Bukarestben, akkor Er- 
kel Ferenc Hunyadi László című operáját fo- 
gadta a román–magyar testvériesülésért lelke- 
sedő román közönség. Most Gorkij darabja, az 
Éjjeli menedékhely került előadásra a Szakszer- 
vezeti Tanács színháztermében, s Szabó Ernő 
rendezése tomboló elismerést váltott ki. Az 
előadáson ott volt természetesen a miniszterel- 
nök és több miniszter is. Aurel Ioan Moican 
színházi vezérigazgató üdvözlő szavaira Tompa 
Miklós, az Állami Székely Színház igazgatója 
válaszolt. A demokráciáért vívott közös harcról 
beszélt, s leszegezte: „Az út most már szabad 
a nép szolgálatába állított romániai magyar mű- 
vészet teljes kibontakozása előtt.” Mindettől 
némileg elütött Iosif Bogdan (nevezzük már 
így a háttérbeli mindenest) ama intézkedése, 
hogy Gorkij jobb megértése szempontjából hir- 
telenében megfelelő elméleti kiképzésben ré- 
szesüljenek a színészvendégek... Össze is 
gyűlt az együttes, velük voltam, a kioktatás el 
is hangzott, de kiderült, hogy a kiküldött elő- 
adó történetesen – sajnálatos elfoglaltságai 
miatt – nem látta az előadást, s így vízbe fúrt 
lyukat teljesen felesleges aggályoskodásaival. 
Annál kedvesebb volt a miniszterelnök meg- 
hívása. Az egész marosvásárhelyi gárda ebédre 
volt hivatalos a Groza-villába, s a parttalan 
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baráti beszélgetés újra, mint már annyiszor, 
Groza Péter magyar irodalmi tájékozottságát 
árulta el. 

Hitelesen csak arról írhatok, ami az ország 
életéből foglalkozási prizmám szórásában a 
művelődés színével jelentkezik. A 48-as emlé- 
kezés vásznán most a román forradalom cen- 
tenáris képei tűntek fel. Május 15-e követke- 
zett, negyvenezer román jobbágy balázsfalvi 
gyülekezésének századik évfordulója. Most: 
százezren jöttek itt össze, s színes viseletükben 
itt voltak a Nagy- és Kisküküllő vidékének 
magyar falusi küldöttségei is, vámosgálfalviak, 
tűriek, búzásbocsárdiak. A Szabadság mezején 
egybekeveredtek a különböző nemzetiségűek, 
s amikor Péterfalva magyarjai ősi táncukat mu- 
tatták be, a román nézők tapsukkal verték a 
ritmust. Acélszürke egyenruhájukban megje- 
lentek az önkéntes munkabrigádosok is, mun- 
kásság és parasztság közös ünnepévé avatva a 
történelmi találkozást. Az ünnepi szónok, Mi- 
ron Costantinescu bánya- és petróleumügyi 
miniszter, a száz évvel ezelőtt történtekből 
vonta le a kellő tanulságokat: egyként rámuta- 
tott arra, hogyan halogatta az erdélyi nemesség 
a jobbágyfelszabadítást, s a császár embere, 
Andrei Şaguna püspök hogyan sürgette idegen 
fegyverek beavatkozását a társadalmi konflik- 
tusba... Mint a magyar centenáris megemlé- 
kezéseken, úgy itt is a múlt tragédiáinak tanul- 
ságaira, az egykori hibák kritikájára épült a 
korszerű mondandó. A népi demokrácia győ- 
zelme, a Román Népköztársaság új alkotmánya 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 269 

s a munkás–paraszt egység és román–magyar 
testvériség belőle áradó forradalmi szellemisé- 
ge jelentette a végső konklúziót. Magyar szó- 
nok is fellépett: Antal János dicsőszentmártoni 
földműves a román és magyar jobbágyősök mai 
végleges hatalomra jutását éltette. 

Szívesen emlékezem itt vissza egy pozsonyi 
március 15-ére a Sarló diákhelyiségében. Nem 
volt még semmi kapcsolatom a románsággal, 
társaimnak se, de olvastuk mindnyájan Szabó 
Ervin Bécsben 1921-ben kiadott Társadalmi és 
pártharcok a 48–49-es magyar forradalomban 
című művét, s annak szellemében vontunk pár- 
huzamot hárman is (kívülem Peéry Rezső és 
Boross Zoltán volt még előadó) a pesti márci- 
us és a balázsfalvi román népgyűlés között, fáj- 
lalva, hogy a márciusi ifjak leszerelése és a 
román jobbágymegmozdulás követeléseinek 
semmibevevése végül is a következő századra 
hagyta a nemzetiségi és parasztkérdés rendezé- 
sének utópolgári követelményét. Mint már ak- 
kor, illik itt újra idéznem Szabó Ervint: „A 
(balázsfalvi) gyűlés határozatának 16 pontja 
között nem volt egy sem, amely radikalizmus 
tekintetében elmaradt volna a pesti 12 pont 
mögött; de akárhány volt, amely, miként a szo- 
ciális követelések terén, úgy a politikai de- 
mokrácia intézményei dolgában is túlhaladta.” 
Természetesen a magyar szociológus sem hall- 
gatta el a tragikus félrehajlást, hogy a nagysze- 
rű román megmozdulás végül is nem a magyar 
demokratikus áramlatba torkollt, hanem a 
Habsburg-generálisok ellenforradalmának esz- 
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köze lett. Annál nagyobb elégtételt kapott most 
– annyi év után – ifjúi egyeztető kísérletünk 
azzal, hogy Erdély szívében az új történelembe 
lépő románság szószólója maga is hasonló kriti- 
kai átértékelést végzett a múlttal szemben, 
mint mi ott Pozsonyban, s elődeink már a Gali- 
lei Körben vagy a Népszava és a Huszadik 
Század táborában, ahonnan 1848 igazi értéke- 
lése tulajdonképpen elindult. 

Jelen voltunk Islazon is. Olténia déli részén, 
az Olt torkolatánál, kis falu mellett terül el az 
a virágos mező, ahol 1848. június 21-én (az ak- 
kori görögkeleti Julián-féle naptár szerint júni- 
us 9-én) először olvasták fel a demokratikus 
román forradalom kiáltványát. A szöveg a 
Franciaországból hazatért Nicolae Bălcescu 
tollából származott, s magában foglalta a füg- 
getlenség, jogegyenlőség, közteherviselés, saj- 
tószabadság, közoktatás, parlamentáris ország- 
lás és ötévenkinti fejedelemválasztás – lénye- 
gében a köztársasági államforma – reformprog- 
ramját. Kacsó Sándorral együtt indultunk út- 
nak, hogy egy hóstáti, kalotaszegi, székely és 
hétfalusi csángó párokból összeállított paraszt- 
küldöttség élén részt vegyünk a százados hely- 
színi megemlékezésen. Autóbuszunk leromlása 
miatt kissé késtünk, már hatalmas fehér inges 
tömeg hullámzott egy emelvény körül, ahol 
Emil Bodnaraş nemzetvédelmi miniszter éppen 
meg akarta kezdeni ünnepi szónoklatát. 

Ahogy a mezőn gyalog vonultunk a zászlóer- 
dő jelezte cél felé, a fiatalok valamelyikének 
daliásra támadt kedve, s a többi is rázendített. 
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A magyar nótára felfigyelt a tábor, felénk for- 
dult sokezer arc, s az ismeretlen csoportnak 
utat nyitottak az emelvényig. Furcsa félreértés 
keletkezett. A szónok nem ismerte az erdélyi 
viseleteket, nem találkozott még a kalotaszegi 
cifraszűrökkel és gyöngyöspártákkal, a csíki 
legények testhez simuló fehér harisnyájával és 
a csángó lányok aranykösöntyűivel, s meglepe- 
tésében Magyarországról érkezett küldöttség- 
ként üdvözölte a vendégeket. Hallatlan öröm- 
ujjongás keletkezett, a Magyar Népköztársa- 
ságot üdvözölte a tömeg, s Emil Bodnaraş az 
egész csoportot maga mellé hívta fel az emel- 
vényre. Kíséretéből Constantinescu-Iaşi, a 
Nagy Nemzetgyűlés Elnökségének alelnöke is- 
mert ránk, s már mint erdélyieknek köszönte 
meg ittlétünket, újabb rokonszenvtüntetést 
váltva ki. Külsőségek játéka? Nagyon idegen- 
nek kellett volna lennie annak, aki csak ennyit 
vett volna észre. A nemzetvédelmi miniszter 
előadásában a száz évvel ezelőtt elindult román 
forradalmi kibontakozás mai beteljesedését, a 
Szovjetunió segítségével elért szuverenitást, az 
imperialista befolyások megtörését, a Román 
Munkáspárt gazdasági és társadalmi munkater- 
vét ismertette, s mindehhez a közös hazafiság 
elő drapériája, a néptestvériség ölelő háttere 
lett az új islazi látvány, magyar parasztok karé- 
ja a román demokrata miniszter körül. 

Visszatértünk a fővárosba, s másnap a Bo- 
lyai Tudományegyetem küldöttségéhez csatla- 
kozva mindnyájan részt vettünk az islazi meg- 
mozdulást követő bukaresti forradalom cen- 
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tenáris ünnepén. A magyar földműves küldött- 
séget itt is tetszés fogadta, s Groza Péter sorra 
bemutatta a fiatalokat minisztertársainak az 
Ateneul Român szabadságharcosok – köztük 
Dózsa György és a munkásvértanú Fónagy Já- 
nos – arcképeivel díszített termében. A nagy 
évforduló pontosan kiválasztott napján, 1948. 
június 11-én került sor arra az új történelmi 
eseményre, amelynek fényében most már – túl 
minden emlékezésen és ünneplésen – a mai kor 
egyik legnagyobb társadalmi követelménye ér- 
vényesült. Gheorghe Gheorghiu-Dej, az RMP 
főtitkára, ezen a napon terjesztette a Nagy 
Nemzetgyűlés elé az ipari, bánya-, szállítási és 
biztosítási vállalatok, valamint pénzintézetek 
államosításáról szóló törvényjavaslatot. A szo- 
cializmus megalapozásának előfeltételéről volt 
szó. A főtitkár az államosítást azzal indokolta 
meg, hogy a nemzetgazdaság tervszerűsítése, 
amit a lakosság nagy többsége már várt, mind- 
addig nem kezdődhet meg, amíg a legfonto- 
sabb termelőeszközök a magántőkések kezében 
vannak. „A Román Népköztársaság gazdasági 
erejének megszilárdításával – mondotta a tör- 
vényjavaslat beterjesztője – országunk gazda- 
sági és szociális fejlődésének eddig elképzelhe- 
tetlen ütemét biztosíthatjuk.” A magyar parla- 
menti csoport nevében Csákány Béla köszön- 
tötte a centenárius emlékezés és az államosítás 
egybeesését, hivatkozva arra, hogy a termelés 
legfőbb eszközeinek az állam kezébe vételével 
a termelés jövedelme a nép kezébe jut. 

A forradalmi szervezés sikeres próbájának 
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lettünk tanúi. A törvényjavaslat tárgyalása alatt 
teljes hírzárlat vette körül a képviselőházat, 
ebédét is ki-ki bent fogyasztotta el, s mire a 
történelmi jelentőségű törvény megszületett, 
országszerte egy csapásra a dolgozók vették át 
az üzemeket: vasöntödéket és hajókat, szénbá- 
nyát és földgázvállalatot, üveggyárat és fűrész- 
üzemet, olajgyárat és biztosítótársaságot egy- 
aránt. A munkásigazgatók azonnal elfoglal- 
ták helyüket. A Világosság közölte kolozsvári 
névsorban bőven szerepelnek románok közt új 
magyar – a nép sorából e feladatra kiemelt – 
üzemvezetők. 

Rendületlenül folytak közben a Petőfi- 
versenyek országszerte. Hol Gyergyószent- 
miklós, hol Torda MNSZ-szervezete sorolta 
fel a nála felvonult falusi dalos, táncos, színját- 
szó csoportokat, a hozzánk befutó jelentések 
azonban arra is felfigyeltettek, hogy stílusban 
és tárgyválasztásban elég sok a bírálnivaló. 
Megható volt például az alsófehérmegyei szór- 
ványmagyarság jelentkezése, de szembeszökő 
különbség támadt egyfelől a marosszentimrei 
téglagyár lelkes dalosainak és színjátékosainak 
sablonjai, másfelől Lőrincréve eredeti csűr- 
döngölője és fonójelenete között. A Kolozs me- 
gyei verseny 1500 kalotaszegi és mezőségi sze- 
replőjével és 5000 néző részvételével termé- 
szetesen biztatóbb volt a szórványvidékek tel- 
jesítményeinél, de sajátosságaival nem maradt 
el a Kolozs megyeiek mögött az a tizenkét 
lészpedi csángó legény sem, aki a Népi De- 
mokrácia Frontjának választási kampányába 
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kapcsolódott be erdélyi útján, a bákói „Má- 
nusz” (értsd MNSZ) Petőfi-versenyzőinek jó 
hírét terjesztve. A közben Bartók Béla nevét 
felvett Dalosszövetség karnagyképző tanfolya- 
ma a versenyek javára szolgált: korszerűvé fej- 
lesztette a zenei anyanyelv ápolását. A Petőfi- 
versenyek hozzájárultak a Petőfi-alap állandó 
fejlesztéséhez is. Az MNSZ központi pénztárá- 
ban kezelt alapra 1947 májusától 1948 májusáig 
197 325 lej futott be, ebből telt a kulturális ki- 
adásokra, köztük a népi kollégiumok támogatá- 
sára, tankönyvek fordítására s a csángó akció- 
ra, de mert a fehéregyházi Petőfi-emlékmű és 
környéke restaurálási munkálatai újabb össze- 
geket emésztettek fel, most már levelezőlapok, 
Petőfi-jelvények és képek forgalombahozatalá- 
val kellett elősegítenünk a Marosvásárhelyre 
egybehívott országos dalos, színjátszó és tánc- 
verseny sikerét. 

Egy vasárnap este, 1948. június 27-én, a ma- 
rosvásárhelyi Kultúrpalota dísztermében nyi- 
tottuk meg az ország minden részéből érkezett 
művészi csoportok versenyét. Itt is elhangzott 
a Respublica, a tanítók énekkara Bartók– 
Kodály-népdalokat adott elő, s rám hárult a fel- 
adat, hogy a Petőfi-versenyek értelmét és cél- 
ját megadjam. „A népi kultúra formakincsét 
népi demokratikus tartalommal töltjük meg” – 
ezt a kulcsmondatot ragadta ki beszédemből s 
helyezte öthasábos élre a Világosság, s erről is 
volt szó. Örömmel közölhettem, hogy a helyi 
előkészítő versenyeken 10 000 szereplő 
100 000 néző előtt mutatta be értékeit, de nem 
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tagadhattam, hogy igazi célunk, a népi gyökér- 
zetű új tömegkultúra még várat magára, hiszen 
minden gyönyörű eró'feszítés ellenére távol va- 
gyunk még attól, hogy az ilyen versenyek a 
mai kor nagy átalakulását tükrözzék a műked- 
velésben. Bátorítanom kellett mindazokat, akik 
a hagyományos szó, dal, mozgás eszközeivel 
máris új mondandóig jutottak el, éppen ezért 
sorra vettem a műkedvelés műfajait, s a szín- 
játszóktól saját életvalóságuk őszinte kifejezé- 
sét, a dalosoktól új társadalomépítésünk és 
munkavilágunk ritmusát, a táncosoktól egy 
munkából és harcból születő új mozgáskultúra 
technikáját kértem számon, előre jelezve, hogy 
a marosvásárhelyi Petőfi-verseny tanulságait új 
versenyszakasz kiírására fogjuk felhasználni. 
Magamat elemezve, úgy itt, mint máskor nem- 
csak a dolgozók új közösségi kifejezés-kultú- 
rájáról addig és azóta is vallott meggyőződése- 
met ismételtem meg, hanem eleve védekező ál- 
láspontra helyezkedtem azokkal a mögöttem, 
körülöttem, ellenem sustorgó nézetekkel szem- 
ben, amelyek különböző indítékokból az új 
kultúrát a hagyományoktól teljesen elszakítva, 
légüresen, jelszavas gajdolással szerették volna 
megvalósulva látni, alig különbözvén egy léha 
operett- és Liedertafel-divat kispolgári kon- 
zervativizmusától, némi aktualizáló átfestés- 
ben. 

Gyűjteményemben fennmaradt a gazdag 
műsorfüzet, címlapján táncoló alakok famet- 
szetével. A verseny a megnyitást követő hétfői 
napon három helyen zajlott le egy időben. 
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A Kollektíva-mozgó termében 17 népi színját- 
szó csoport lépett fel Móricz Zsigmond, Szem- 
lér Ferenc, Kiss Jenő, Bocskói Viktor egyfel- 
vonásosaival. A Kultúrház adott otthont a dalo- 
soknak, itt 12 énekkar, 2 zenekar és egy szava- 
lókórus váltogatta egymást. A népitánccsopor- 
tok (összesen 19) a Transsylvania-mozgóban 
mérték össze értékeiket. Mindenütt reggeltől 
estig hatalmas közönség szemlélte a teljesítmé- 
nyeket, s természetesen hozzájárult tetszésnyil- 
vánításaival a bírálóbizottságok döntéséhez. 
Még aznap este került sor az eredmények ki- 
hirdetésére, díjak kiosztására s a kitüntetett 
csoportok ünnepi bemutatóira. Az élmény zu- 
hatagában nem volt könnyű az ítélkezés, a bírá- 
lók mindenesetre a pontozásban tekintettel vol- 
tak mind az eredetiségre és a társadalmi mon- 
dandóra, mind az esztétikumra és a tömegha- 
tásra. A záróünnepélyen a következő eredmé- 
nyeket hirdettem ki: a dalosok versenyén 114 
ponttal első helyre került a K-Küküllő megyei 
Vámosgálfalva, második helyre a Kolozs me- 
gyei Bács 112 ponttal, míg a nagyváradi Car- 
men munkásdalárda 103 ponttal a harmadik 
lett. A táncosok közül első az Alsó-Fehér me- 
gyei Lőrincréve 124 ponttal, követte az ara- 
nyostordamegyei Istvánháza 123 ponttal, har- 
madik a Maros-Torda megyei Sárpatak tánc- 
csoportja 120 ponttal. A színjátszók versenyén 
első Szováta Kiss Jenő A fehér ember című da- 
rabjával, második Beszterce ugyanazzal a be- 
mutatással, a harmadik Brassó Szemlér Ferenc 
Ha majd győz a szabadság című jelenetével. 
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Érthető módon bírálóbizottságaink minden 
esetben kiemelték a produkciókban megnyilvá- 
nuló korszerű törekvéseket. Így elismerésben 
részesült a köröstárkányi együttes mai élettar- 
talommal telt fonójelenete, s ugyancsak példa- 
adónak minősült a gyergyócsomafalvi színját- 
szó együttes, amely egy hazatért hadifogoly 
örömnapját elevenítette meg. Korszerűségével 
keltett figyelmet a nagyváradi Carmen cipő- 
gyár kórusa József Attila Döntsd a tőkét című 
versének megzenésített előadásával, s nagy 
volt a sikere a petrozsényi bányászifjak Ady- 
kórusának is (villogtak bányalámpáik, előadá- 
sukat közkívánságra meg kellett ismételni). 
Nemcsak a pontverseny győztesei, hanem ezek 
a csoportok is megkapták Bandi Dezső erre az 
alkalomra készült bronz emlékplakettjét, s a 
búcsúelőadáson együtt szerepeltek a díjazott 
csoportokkal. 

Még hátra volt a felvonulás a városon át Ma- 
rosvásárhely vértanújának, az 1854-ben kivég- 
zett Török János kollégiumi tanárnak külvárosi 
emlékoszlopához. A sikertelen Makk-féle füg- 
getlenségi összeesküvés áldozata volt, megtisz- 
telése hozzá tartozott az 1848-as centenárium- 
hoz. Megyénként csoportosultak a küldöttsé- 
gek, az élen a hegyivadászok zenekara haladt. 
A színekben pompázó menet előtt a Román 
Népköztársaság új, olajkutat és fenyőt ábrázo- 
ló, búzakalászos és vörös csillagos címerét 
emelték magasra, mögötte az MNSZ központi 
képviselői vonultak fel. A koszorúzás után újra 
a Kultúrpalotába vonultunk, ahol a város ne- 
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vében Veress Károly helyi MNSZ-elnök, a cu- 
korgyár munkásigazgatója köszönte meg a ver- 
senyzők adta élményt. Itt, a népgyüléssé széle- 
sült fórumon, az elért eredmények tanulságait 
fejtegettem, egyként mutatva rá a felmerült ki- 
fogásokra s arra is, ami már közügyi szempont- 
ból haladást és fejlődő öntudatot jelez. Ebből 
az alkalomból hangzott el Kacsó Sándor elnöki 
beszéde az egybegyűltekhez. „Ha a dolgozó 
falusi nép – mondotta –, melynek közel 1500 
képviselőjét látja itt a városi lakosság, öntuda- 
tosan végzi azt a munkát, amelyért idehívtuk, 
és öntudatosan indul el azon az úton, amelyen 
elindítottuk soraikat, akkor nemcsak ők emel- 
kednek fel, hanem a Román Népköztársaság- 
ban élő egész magyar nemzetiség, mert a mi 
nemzetiségünk sorsa a dolgozó nép sorsa. 
Nemzetiségünk felemelkedésének biztosítéka a 
városi dolgozó réteg és a falusi dolgozó réteg 
szoros szövetsége.” 

A színpadon közben változás történt. A meg- 
nyitáskor együtt voltak még a szocialista orszá- 
gok színei, hogy minden népi megnyilatkozá- 
sunkat a győzelmes kelet-európai néptestvéri- 
ség összefüggésrendszerébe helyezzék, de jött 
váratlanul a felső utasítás; a jugoszláv zászlót 
azonnal el kell távolítani! 

A zászló eltűnt. 
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10 
 
A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató 
Irodájának 1948 júniusában valahol Romániá- 
ban lezajlott ülésén hozott Határozat súlyosan 
elítélte a Jugoszláviai Kommunista Pártban 
fennálló helyzetet, s ez derült égből mennykő- 
csapásként döbbentett meg mindnyájunkat. A 
romániai népi demokrácia egyenes vonalú, 
egyenletes kialakulása s benne a mi magyar 
nemzetiségi reálpolitikánk először találkozott 
ilyen fordulattal a közös kelet-európai fejlő- 
désmenetben, s bennünket, akik a régi magyar 
történelmi államelmélettel és az első világhábo- 
rút követő utódállamokbeli nacionalizmusokkal 
egyaránt szakítottunk, a szláv–magyar–román 
együttélés új lehetőségeiben bizakodtunk és a 
szocializmus közös felépítésétől vártuk min- 
dennemű társadalmi és nemzeti elnyomás teljes 
megszüntetését, közvetlenül ért a csapás. Nem 
mintha nem értettünk volna egyet a Határo- 
zat-ban foglalt bírálatokkal, hiszen olyan téte- 
lek kerültek itt megfogalmazásra, amelyek sa- 
ját nemzetiségi fejlődésünkben is törvényszerű- 
ekké váltak. Maga a tény fájt: hogy közvetlen 
tárgyalások helyett, a lenini tanból ismert elv- 
társi bírálat és önbírálat közös gyakorlása he- 
lyett, egy beláthatatlan következményekkel já- 
ró nyilvános szakítás sötét körvonalai vetettek 
árnyat elképzeléseinkre. 

Sokkal bensőségesebb volt a Szovjetunióba 
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és saját romániai kommunista pártunkba vetett 
bizalmunk, hogy egy percre is kétségbe vontuk 
volna a jugoszláv elvtársak elmarasztalásának 
hitelét. A bolgár, román, magyar, szovjet, len- 
gyel, francia, csehszlovák és olasz kommunis- 
ták kifogása a Vörös Hadsereget alábecsülő, a 
felszabadítást csupán önmaguknak tulajdonító 
jugoszláv vezetők ellen, a jugoszláv kommu- 
nista párt és munkásosztály vezető szerepének 
elkendőzése, a bürokratizmus, a parasztkérdés 
megoldatlansága s főképpen a segítő bírálatok 
semmibevevése, szóval mindaz, ami vádként 
Tito pártjával szemben eldördült, alaposan 
meggondolkoztatott. Könnyű ma ebből a Hatá- 
rozat-ból kielemezni a szovjet párt XX. kong- 
resszusán utólag elítélt sztálini hibákat, akár a 
nagyhatalmi nyomást, akár az osztályharc ki- 
élesedésének elméletét a népi hatalom körülmé- 
nyei között, akkor azonban mi csak hálával em- 
lékezhettünk a Szovjetunió felszabadító kato- 
nai erejére, s nem volt előttünk kétséges, hogy 
zsenge viszonyaink között a szocialista alapo- 
zásnak még elég rejtett ellensége van. Szá- 
munkra – Kacsó Sándor találó szavával – „gör- 
be tükör” lett mindaz, amit a Határozat Ju- 
goszláviából megmutatott, s mi lehetett volna 
más a feladatunk, mint az, hogy a megkezdett 
úton továbbhaladva, tanulságokat merítsünk 
magunk számára a nemzetközivé dagadt bot- 
rányból, s megkeressük, vajon a mi haladá- 
sunknak vannak-e szintén bírálható pontjai? 

A jugoszláv kommunisták bírálata, akárcsak 
másutt, nálunk is legyezőszerűen bontakozott 
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ki, a közélet minden terére kiható láncreakció- 
ban. Gheorghe Gheorghiu-Dej, az RMP főtit- 
kára, a Tartós Békéért És Népi Demokráciáért 
című kommunista nemzetközi folyóiratban 
kommentálta a Határozat-ot, megvédve a ju- 
goszláv részről emelt előítéletekkel és vádak- 
kal szemben a Szovjetuniót, s leszegezve, hogy 
„a Szovjetunió és a kelet-európai népi demok- 
ráciák országai által játszott szerep bármely 
alábecsülése veszedelmes nacionalista megnyil- 
vánulást jelent, és kikerülhetetlenül a marxista 
álláspontról a kapitalista álláspontra való leté- 
réshez vezet.” Itt kapott megfogalmazást az a 
tétel, hogy lehetetlen a szocializmus megte- 
remtése egy országban a Szovjetunió megkerü- 
lésével, a népi demokráciák támogatása nél- 
kül... Ama tapasztalatok után, amelyeket az 
erdélyi magyar lakosság a Vörös Hadsereg há- 
tában rátörő Maniu-gárdisták megfékezésekor, 
a szovjet katonai kormányzat észak-erdélyi be- 
vezetésekor, majd a demokratikus Groza- 
kormány alatt szerzett, a Gheorghiu-Dej kép- 
viselte tétel helyesnek és igazságosnak bizo- 
nyult, s bármilyen sajnálatos is volt a Határo- 
zat nyomán a Dunavölgyében támadt ellentét, 
valójában megerősödött szolidaritásunk mind a 
Szovjetunióval, mind a Román Kommunista 
Párttal. Egyetérthettünk Luka Lászlóval is, aki 
egy kolozsvári gyűlésen a Határozat-ban fog- 
lalt nyílt bírálat szükségességét fejtegette, s azt 
a hiedelmet ostorozta, mintha a szocializmus és 
az imperializmus két tábora közt lehetséges 
volna egy „harmadik erő”. Nemzetiségi prag- 
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matizmusunknak Románia vagy–vagyra kiéle- 
zett politikai állapotában ez is megfelelt. Odáig 
azonban sem akkor, sem később nem ment el a 
romániai magyar közírás, hogy Titoékat „a 
szocializmus halálos ellensége”-ként emleges- 
se, vagy a Jugoszláv Kommunista Pártot „gyil- 
kosok és kémek kezében” lássa. 

Az MNSZ szónokai a még július folyamán 
Kolozsvárt megrendezett országos értekezlet 
alkalmából félreérthetetlenül leszegezték, hogy 
nemzetiségi szervezetünk a Román Munkás- 
párt vezetése mellett akar maradni a társadalmi 
fejlődésben, és el akar jutni egészen a szocialis- 
ta társadalomig. Takáts Lajos kitért a Jugoszlá- 
viára vonatkozó Határozat-ra is, és kifejtette: 
„...ebből a megnyilatkozásból leszűrjük azo- 
kat a nagy alapelveket, amelyeknek ismerete 
és tisztázása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy 
a mi szervezeti életünk is zökkenésmentesen és 
zavartalanul haladhasson előre.” A szónok nem 
rejtette véka alá a tényt, hogy az MNSZ szer- 
vezeti élete bizonyos vonatkozásokban ellany- 
hult, s ezt azzal magyarázta, hogy a vezetés 
egyes helyi szervezetekben olyan nem követ- 
kezetesen demokratikus elemek kezében van, 
akik a szocializmusra való áttérésre már nem 
vállalkoznak. Az értekezlet ezekután a munkás- 
osztállyal való szorosabb együttműködést tűz- 
te ki feladatul a magyar földműves-, iparos- és 
értelmiségi tömegek elé, s a szükséges tanulsá- 
gok alapján több éberséget, a szervezeti élet 
„alulról felfelé” való felépítésének elvét hir- 
dette meg. 
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Az MNSZ sajátos feladataira vonatkoztatta a 
Tájékoztató Iroda és a Román Munkáspárt do- 
kumentumait Kacsó Sándor is, aki – mint már 
egész közírói múltjában – a fogalmak közérthe- 
tő tisztázásával igyekezett a tennivalókat he- 
lyes útra terelni. Az osztályharc tagadását a ha- 
ladás tagadásának minősítette, de ugyanekkor 
óva intett attól, hogy aktivistáink szájjal, szó- 
beszéddel, harsány jelszavakkal helyettesítsék 
ama dolgozó rétegek konkrét támogatását, 
amelyek az osztályharc eszközével felfelé tör- 
nek és mindenféle elnyomás, minden kizsák- 
mányolás ellen küzdenek. A következetes de- 
mokraták élre jutását sürgette ő is szervezete- 
inkben, ugyanekkor azonban elítélt olyan balos 
elhajlásokat, amelyek „holdakkal mérték a 
földműves demokratikus megbízhatóságát, s a 
szegény, nehezen élő földművest is áttaszítot- 
ták a demokratikus fejlődéssel szemben bizal- 
matlanul viselkedő módos földművesség sorai- 
ba”. Példaként hozta fel, hogy ötholdas gazda 
is lehet kizsákmányoló természetű, míg másutt 
van tizenöt holdas is, aki „a falu többségével 
együtt folytatja harcát a 60 holdas ellen...” 
Nem ártott erkölcsi bíráskodása a jogos nemze- 
ti érzés és a sovinizmus ellentételezésével, ép- 
pen a Szovjetunió nemzeteinek közös hazafi- 
ságában mutatva fel a helyes megoldást. Né- 
hány nappal a kolozsvári értekezlet után Kacsó 
Sándor a Világosság vezérhelyén foglalta össze 
az MNSZ új feladatait, sürgetve a politikai és 
ideológiai nevelés fokozását, hogy lépést tart- 
hassunk az RMP vezette munkásosztály harcá- 
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val, mert „a munkásosztály pártja által elért 
minden eredmény egy-egy lépés előre a szocia- 
lizmus, vagyis a nemzetiségi kérdés teljes és 
maradéktalan megoldása felé”. 

A közélet nyilvánvalóan erős lökést kapott a 
szocializmusra való áttérés falusi előkészítése s 
a tömegek elméleti felvilágosítása, ideológiai 
átnevelése irányában, s mindennek csupán he- 
lyi részei voltak a magyar vonatkozások. Az 
MNSZ csakis úgy folytathatta történelmi sze- 
repét, ha nem elégszik meg a „tisztogatás” ál- 
talános jelszavával, hanem „belső választások” 
útján a szocializmus megteremtésében legin- 
kább érdekelt dolgozókat juttatja élre szerve- 
zeteiben. Falun ez a szegényparasztság és a 
kisgazdák erőösszevonását jelentette a nagy- 
gazdákkal szemben, akik osztályhelyzetüknél 
fogva érthetően szemben állottak a társadalom 
további fejlődésével. Mindez kifejezésre jutott 
az MNSZ központi intézőbizottságának még 
ugyanabban a hónapban Csíkszeredába egybe- 
hívott ülésén. Itt Bányai László vitte a szót. 
„Ha valóban a széles dolgozó tömegek érdeke- 
it akarjuk képviselni – mondotta –, nem térhe- 
tünk ki az osztályharcban való tevékeny részt- 
vétel elől, elősegítve az ember ember által való 
kizsákmányolásának felszámolását, támogatva 
különösen a soraink nagy többségét kitevő dol- 
gozó földművesség harcát az őt kizsákmányoló 
kapitalista elemek ellen.” Úgy ő, mint Kacsó 
Sándor is az ülést követő nagygyűlésen az ed- 
diginél szorosabb szövetséget hangsúlyozott a 
Román Munkáspárttal a szocializmus megvaló- 
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sításáért, hivatkozva arra a küzdelemre, melyet 
az RMP vívott meg a román reakció ellen, sza- 
baddá téve a román–magyar megegyezés lehe- 
tőségét. Kacsó Sándort már a Brassói Lapok 
korában s a Vásárhelyi Találkozó idején úgy is- 
mertük, mint a dolgok és helyzetek erkölcsi 
megítélőjét, s most is tiszta emberségében gyö- 
kerezett igazságtétele, mellyel a román sovi- 
nizmus osztálygyökereit kitépő román dolgo- 
zókra hivatkozva tőlünk a magyar sovinizmus 
hasonló osztálygyökereinek kiszakítását köve- 
telte a közös szocialista hazafiság és néptestvé- 
riség nevében. A „belső választások” közaka- 
ratból programmá váltak, legfeljebb a megví- 
vandó harc hogyanja maradt nyitott kérdés. 

Voltak-e itt véleménykülönbségek közöt- 
tünk? Ha voltak is, nem fakadtak ki. A szerve- 
zést központunkban Juhász Lajos tartotta kéz- 
ben, sofőr létére kitűnő hivatali embernek bi- 
zonyult, 1300 helyi szervezetért tudott felelni, 
s munkásmozgalmi neveltsége folytán bevált a 
vezetésben. Éppen csak hogy az emberi nyi- 
tottság hiányzott kemény természetéből, s ez 
nemegyszer a háttérből manipuláló dogmatikus 
elemek egyszerű végrehajtójává tette. Megval- 
lom: tiszteltem pontosságát, mindig is híve 
voltam a szervezéstechnika tökélyének, s eb- 
ből a szempontból mintaadó volt működése, az 
a stratégia azonban, amely az illegalitás korá- 
nak módszereire emlékeztetett, már ott hiba- 
százalékot ígért, ahol a megyei szervezetek ak- 
tivistái közé nemcsak szervezőket és propagan- 
distákat, hanem „káderfelelős”-öket is elhe- 
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lyezett. Ez – kiterjesztve a helyi szervezetekre 
– külön gépezetet jelentett az MNSZ tömeg- 
mozgalmában, olyan feladatokat foglalva le, 
melyeket demokratikus formák közt magának a 
tömegnek, a szavazó és választó tagságnak kel- 
lett volna vállalnia. Észrevettük ezt akkor? 
Nem. Az ügyosztályok végeredményben szaba- 
don mozogtak szakterületükön, engem például 
az a szélesebb megbízatás ért, hogy Juhászék 
egybevonták és rám hagyták a népművelés, 
tanügy és sajtó jó ideig külön működött bizott- 
ságait. A közművelődési ügyosztály így kibő- 
vült munkája a mi gondunk volt, látszólag nem 
szóltak bele, s mi sem tértünk ki más ügyosztá- 
lyok dolgaira. A szervezők, propagandisták és 
káderesek Bukarestbe egybehívott országos ér- 
tekezlete a maga hatáskörében igazíthatta el a 
„belső választások”-at, a kívánatos siker mel- 
lett vállalva a frazeológia és a végrehajtás nem 
egy népszerűtlen túlzását. 

1948 forró nyarát közművelődésünkben 
egyaránt jellemezte a népnevelés új szakaszba 
lépése és az iskolareform. Új fórum született a 
hasonló román kiadvánnyal párhuzamosan 
megjelenő Művelődési Útmutató alakjában 
(folytatása ma is létezik Művelődés címmel), 
öthónapos népművelési programot dolgoztunk 
ki, közben sorra jelentek meg az új magyar 
tankönyvek, iskolahálózatunk egészében álla- 
mivá vált. A szokásos Petőfi-ünnepségek Se- 
gesvárt ebben az évben az új Petőfi tér utcatáb- 
láinak kiszegezésével kezdődtek. Az előestén 
Szemlér Ferenc arról beszélt, hogy a teljes és 
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igazi Petőfi megértése valójában most kezdő- 
dik, a dolgozók forradalmi győzelmei nyomán. 
Kint Fehéregyházán László Gerő szavalta el a 
Respublica jósigéit, Lázár József pedig, az 
MNSZ központi küldöttje, arra a politikai 
harcra buzdított, mellyel a költő megénekelte 
világszabadságot kívánjuk elérni... Román 
részről Alexandru Culcer, a Román–Magyar 
Társaság helyi elnöke beszélt. Ezt a 48-as se- 
reglést örökítette meg Kiss Jenő verses riport- 
jában. Íme egy strófa belőle: 

Az utcákon kint egész Segesvár, 
sürög-forog, mint ki vendéget vár. 
Mindenfelé jelszavak, plakátok, 
sőt nem egy szép díszkaput is látok. 
Kit várnak így? Ki ma itt a vendég? 
A szabad, a jogába emelt nép! 
Városok és falvak dolgozói, 
hős Petőfi harcos hódolói. 

Ez a nyár hozott össze Vladimir Clementis 
csehszlovák külügyminiszterrel is, a Sarló régi 
pozsonyi barátjával, akit a második világháború 
végeztével a cseh burzsoáziával kötött elvtelen 
koalíció kommunistából ellenfelünkké faragott. 
Most azonban szlovák kommunista társaival 
együtt túl volt már a februári fordulaton, ami- 
kor is felbomlott a prágai koalíció, s éppen ez a 
változás tette érdekessé a bukaresti találkozást. 
Egyike már megírt „igaz történet”-eimnek: 
Groza egy fogadáson mutatta be vendégének a 
kormány két magyar tagját, Takáts Lajos nem- 
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zetiségi és Szenkovits Sándor munkaügyi mi- 
nisztert, no meg engem is, az MNSZ képvise- 
lőjét, nem tudva, hogy régtől ismerjük egy- 
mást. A közös érintkezési nyelv természetesen 
a magyar volt, s kissé félrehúzódva külön is 
folytattam Vladóval (mi már csak így hívtuk) a 
beszélgetést. Meghívott Pozsonyba, hogy ott 
most már bármiről beszélhetek! Jól van, s meg- 
mondtam, hogy én ott egy nemzetiség alkotó 
szerepéről értekeznék a népi demokráciá- 
ban... Megértette a célzást, s mintegy véde- 
kezésül a Csehszlovákiában történtek után így 
magyarázkodott: 

– Most, hogy Nagy Ferenc már eltávozott 
az útból, másként tevődik a magyar kérdés. 
Mire eljössz, megnyílnak a magyar iskolák. 

Alig váltunk el, karon fogott Széli Jenő, a 
bukaresti magyar követ, s megkérdezte, mit is 
mondott Clementis? Nem volt titok. Megör- 
vendeztettem a jó hírrel. 

Az új tanügyi reformtörvényt a miniszter- 
tanács augusztus elején hagyta jóvá. Ezzel a 
törvénnyel az egész iskoláztatás gondját maga 
az állam vette át. Az összes felekezeti és ma- 
gániskola államivá vált, a tanszemélyzet átvéte- 
lével és jogaik tiszteletben tartásával a törvé- 
nyes előírások keretében. A régi kisebbségi 
magyar oktatás egy nehéz problémája oldódott 
meg. A két világháború közt a romániai magyar 
ifjúság majdnem kizárólag csak a felekezeti is- 
kolákban tanulhatott anyanyelvén, ami rendkí- 
vüli terheket rótt szülőkre s egyházakra egy- 
aránt, most azonban a hétéves kötelező elemi 
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oktatás a nemzetiségek anyanyelvén is ingyenes 
lett. 

Már 1940 elején a MADOSZ lapjában, az 
Erdélyi Magyar Szóban vezércikkeztem Ingye- 
nes magyar elemi oktatásért címmel. Nem von- 
tam kétségbe a felekezeti oktatás átmeneti me- 
nedék jellegét (a Vásárhelyi Találkozón a bal- 
oldal is kiállott az anyanyelvet biztosító fele- 
kezeti iskolák mellett), de az ország demokra- 
tizálásáért folyó antifasiszta harcban az anya- 
nyelvű oktatás bevezetését az általános iskolák- 
ban fennmaradásunk létfeltételének tekintet- 
tem. Ez az igény vetődött fel új politikai viszo- 
nyaink között is Kacsó Sándor Egységes népok- 
tatást követel a népi demokrácia című cikkében 
a Román Népköztársaság új alkotmányterveze- 
tének megvitatása során. A szerző arra hivat- 
kozott, hogy a magyar nyelvű állami oktatási 
rendszer bevezetésétől a haladó romániai ma- 
gyar körök, élükön Benedek Elekkel, eredeti- 
leg egyáltalán nem idegenkedtek, s a polgári 
kormányzatok sovinizmusa szorította egyházi 
keretek közé a magyar gyermekek anyanyelvű 
iskoláztatását. Ez a két világháború között a 
magyar tanszemélyzet nyomorával járt, iskolá- 
ink fenntartásáért minden őszi beiratkozáskor 
egy-egy kis csatát kellett megvívni... A hely- 
zetet a cikkíró MNSZ-elnök most már meg- 
érettnek tekintette arra, hogy „egységesen ál- 
lamivá kell tennünk a közoktatást. Elsőrendű 
érdekünk ez nekünk, nemzetiségieknek is. 
Hozzátartozik az egyenjogúsítás állampolitikai 
elvének érvényesüléséhez. Az államnak kell 
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teljesen korszerű, minden igénynek megfelelő, 
folytonosan fejlődő színvonalú népoktatást ad- 
nia nekünk, akik ugyancsak részesei vagyunk 
népi köztársaságunk építésének, sőt részesei 
vagyunk a népköztársaságot megalapozó népi 
hatalomnak is.” 

A felekezeti iskolákból alakuló állami ma- 
gyar iskolák szükségének megindokolásában 
természetesen szerepel már a múlthoz annyi 
anyagi és érzelmi kapoccsal kötődő, feudális 
gyökérzetű egyházi szemlélet világivá váltása. 
Az iskolák államosítását az Utunkban Gaál Gá- 
bor sürgette, rámutatva, hogy: „sajátos tartal- 
maknak kell szabaddá tenni az utat a fejlődés 
olyan fokozata előtt, mely nem egy nyugati or- 
szágban már több mint száz évvel ezelőtt bekö- 
vetkezett. Amerikában, Svájcban, Angliában 
mosolyognának azon, aki ebben a kérdésben 
még vitaanyagot lát!” A cikkíró az iskolától a 
valóság elméleti és gyakorlati megismerésének 
intézményes biztosítását várta. 

A minisztertanácsban Gheorghe Vasilichi 
közoktatásügyi miniszter terjesztette elő és in- 
dokolta meg az iskolareformot, élesen szembe- 
állítva a korszerű igényekkel a régi román is- 
koláztatási rendszer széles tömegeket írástu- 
datlanságban hagyó, antidemokratikus és sovi- 
niszta osztály jellegét. „Az utóbbi években or- 
szágunkban beállott szerkezeti átalakulások – 
mondotta – felborították az egyensúlyt az állam 
és az oktatás között, az új államformának nem 
felel meg többé a régi típusú földbirtokos- 
polgári iskola.” Az új törvény nemcsak az ele- 
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mi oktatás terén hozott újítást, hanem a terme- 
lés követelményei szerint négyfelé osztotta a 
középfokú oktatást, s előirányzott középfokú 
technikai kádereket képző műszaki iskolákat s 
a vállalatok mellett szervezendő szakmai isko- 
lákat is a líceumok és pedagógiai iskolák mel- 
lett. A felsőfokú oktatásra hárult szakképzett 
vezetők kiképzése a termelés szolgálatában. 

Akárcsak az egységes állami népoktatás, úgy 
a szakiskolák hálózatának kiépítése is magyar 
részről régi kívánságoknak felelt meg: az or- 
szág szükségletével együtt előtérbe kerültek a 
magyar nemzetiség új érdekei. Közben a köz- 
oktatás magyar képviseletében személycsere 
történt, az együttműködés alapjait lefektető 
Felszeghy Ödön és munkatársa, Papp Imre 
ugyanis a Bolyai Tudományegyetemen vállalt 
tanári hivatást, munkájukat a minisztériumba 
újonnan kinevezett Czikó Lőrinc vezértitkár 
folytatta. Az iskolai évad elején kiadott jelentés 
szerint a közoktatásügyi reform eredménye- 
ként egyelőre 57 középfokú műszaki iskola s 
22 elméleti főgimnázium kezdi meg a tanítást 
magyar nyelven (később a lista a helyi szük- 
ségletek szerint kiegészült). Az új nemzetiségi 
vezértitkár irányításával Bukarestben ütötte 
fel tanyáját nem kevesebb mint 13 nemzetiség 
tankönyvszerző és fordítóbizottsága, köztük 
legnépesebbként természetesen a magyar. De- 
mokratikus szellemű albán, bolgár, görög, né- 
met, orosz, cseh, szlovák, lengyel, török, ör- 
mény, szerb, ukrán tankönyvek születtek a 
fővárosi műhelyben, s a már régebben forga- 
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lomba került magyar sorozat 48 új tankönyvvel 
egészült ki félmillió példányban. Csak mint kü- 
lönlegességet említem meg, hogy a dobrudzsai 
törököknek szánt tankönyvekről kiderült, nem 
alkalmasak a tatár kisebbség számára, s így 
Czikóéknak hamarosan külön tatár nyelvű ábé- 
cét és olvasókönyvet is kellett szerkeszteniük. 

Különben az egyik tankönyvvel majdnem 
megjártam. A Roller-féle történelemkönyvről 
volt szó, de kezdjem ott, hogy még az első, 
Gaál Gábor vezette tankönyvbizottság idején, 
1947-ben, az MNSZ-beadványban kérte a 
használatban levő Berciu-Negreanu-féle kö- 
zépiskolai történelemkönyv magyarellenes ki- 
tételeinek elhagyását a közoktatásügyi minisz- 
tériumtól. A könyvet bevonták, s Mihai Roller 
akadémikus kapott megbízatást Románia tör- 
ténetének megírására a középiskolák részére. 
A szöveget fordításra megkaptuk, tárgyi észre- 
vételeink szerint a szöveg módosult, majd a 
kötet magyarul is megjelent. A tankönyvekért 
végső fokon még én voltam felelős, a fordítás 
az MNSZ közművelődési bizottságának jóvá- 
hagyásával került forgalomba. Nos, ezután tör- 
tént a parlament épületében, hogy a folyosón 
nekem ront egy ismeretlen román képviselő, s 
mond, mond valamit, hazafiatlannak nevez, 
gúnyol, s én csak nézek értelmetlenül. A zajra 
segítségemre jött Czikó Lőrinc, s kiderült, 
hogy egy feljelentés szerint én a magyar fordí- 
tásban töröltettem volna a „hazánk” kifeje- 
zést... Felháborodott képviselőtársunkat el- 
hívták, elrohant, s Czikóval kivizsgáltuk az 
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ügyet. Megállapítottuk, hogy valahol a kötet 
végén egy mondatban kétszer szerepelt a 
„hazánk” kifejezés, és a stílus kedvéért tény- 
leg átírtam az egyiket „Román Népköztársa- 
ság”-ra, ezzel is nyomatékosítva éppen a 
„hazánk” értelmét. A feljelentő is érdekelt. 
Kertész Maja volt, a tankönyvbizottság egyik 
tagja és Iosif Bogdan barátunk barátnője (ké- 
sőbb Nyugatra disszidált). Kicsi és jelentékte- 
len epizód, éppen csak hogy ilyenekből tevő- 
dött össze későbbre az én „összeesküvő” ké- 
pem. 

A Románia történelme Roller szerkesztésé- 
ben nem tartalmazott már a román–magyar vi- 
szonyt feszélyező kitételeket, de olyan vonat- 
kozásokban, melyek megítélésére nem volt il- 
letékességünk, akadt benne torzítás. Így nevet- 
séges volt az a beállítás, hogy Ion Cuza fejede- 
lem és Mihai Kogălniceanu miniszterelnök 
múlt századbeli agrárreformja forradalomelle- 
nes lett volna, olyan történelmi szakaszban, 
amikor Európában egyáltalán nem volt már 
forradalmi helyzet, s éppen Cuzáék nyitották 
meg a román nép felemelkedésének útját a bo- 
járok „szörnyű szövetség”-ével szemben. No 
de írjuk ezt Roller merevségeinek rovására, hi- 
szen azt is tudtuk róla, hogy Petőfit csak azért 
engedte be a romániai tankönyvekbe, mert – ha 
nem is itt született, de történetesen – itt halt 
meg! Túlzásaival is hasznos szerepe volt a 
román nacionalizmussal szemben, de sem a 
román, sem a magyar nemzeti érzés és tudat 
iránt nem volt fogékony, akárcsak barátja, a 
már sokszor emlegetett Bogdan. 
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Ahogyan az új iskola a munka, a termelés is- 
kolájának készült az ország mai szükségletei- 
nek megfelelően, s természetesen ébereknek 
kellett lennünk minden olyan túlzással szem- 
ben, ami hagyományosan felhalmozódott isme- 
reteinket és értékeinket hanyagolta volna el, 
úgy kellett népnevelésünket is korszerűvé át- 
állítanunk, nem a múlt megtagadásával, hanem 
a régi népi kultúra anyagelvű és közösségi 
elemeinek, természetes ritmusának, embersé- 
gének felhasználásával a mai mondandóra. A 
falusi művelődési házak számára megalapított 
Művelődési Útmutató legelső számában ezért 
fogalmaztam meg Népi kultúránk megújulásáról 
van szó cím alatt mintegy a műkedvelő mozgal- 
maknak szánt örökségül az új helyzetben – a 
szocializmus megközelítésekor – kívánatos 
irányvonalat. Nem a széthulló ősi parasztkultú- 
ra visszavarázsolását, hanem értékes elemeinek 
átmentését jelöltem ki célnak, mint már ifjúko- 
romban, amikor Györffy Istvánra is, Balázs 
Bélára is támaszkodva egy harcos proletárkul- 
túrát igyekeztem szolgálni a folklór igénybevé- 
telével. Most ez a sugalmazás így hangzott: 
„Élő kultúrát akarunk, a dolgozók harcának és 
munkájának kultúráját. írótól, művésztől, tu- 
dóstól azt kívánjuk, hogy a nép írója, a nép 
művésze, a nép tudósa legyen, vagyis azonosít- 
sa magát a néppel s fejezze ki annak törekvése- 
it és küzdelmeit. Az előadások mozgósítsanak a 
mai politikai és gazdasági teendőkre, a színda- 
rab szóljon a nép szabadságharcairól és vérta- 
núiról, a vers éltesse munkabrigádos hősein- 
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ket, a tánc fejezze ki a mai nagy toborzót, né- 
peink testvéri összefogását, a dal meneteltes- 
sen bennünket a munka ütemére. Olyan alkotá- 
sokat kívánunk a kultúrotthonokban népsze- 
rűsíteni, amelyeket a dolgozók a magukénak 
ismernek majd fel, a maguk kifejezésére hasz- 
nálnak s szívvel-lélekkel magukévá is tesz- 
nek.” Hittem a népi kultúra újjászületésében, 
amely már nem az őstermelés kezdetlegességé- 
vel s a faluközösség zártságában, hanem a gé- 
pek ritmusával s a falu és város egybekapcsolá- 
sával virágoztatja fel új távlataink közt a ma- 
gyar nyelv minden szépségét. Ebben a szellem- 
ben kötöttünk írásbeli szerződést a Művelődési 
Otthonok országos szervezőivel, átengedve a 
közösbe a magyar műkedvelők csoportjait, de 
biztosítva egyben az anyanyelv minden téren 
való szabad használatát és az együttműködést 
az MNSZ helyi szervezeteivel. Ahogyan a tan- 
könyv-ügyek s általában az iskolahálózat inté- 
zésére elősegítettük megfelelő kormányszer- 
vek hivatalos megalakítását, most már népne- 
velésünk is beilleszkedett az országosba, a jog- 
egyenlőséget elfogadó népnevelési intézmé- 
nyekbe. 

Súrlódásaim nem a hatóságokkal voltak, in- 
kább belül, az MNSZ kebelében kellett hada- 
koznom azért, hogy ne tekintsék társaim bizal- 
matlanságnak párttal, kormánnyal szemben, ha 
– mint a Művelődési Otthonok egységesítése 
esetében – írásbeli megállapodást követeltem. 
Tudtam, miért teszem. A gyakorlatban előbb 
is, később is előfordult, hogy közös dalkörbe, 
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közös színjátszásba gyömöszölték be a helybeli 
magyar kisebbséget, ami azzal járt, hogy a ma- 
gyarok tudtak románul s szívesen daloltak vagy 
játszottak együtt, a román fiatalok azonban 
nem tudtak magyarul, s néhány sikertelen pró- 
ba után a „közös” dalkör lemondott a magyar 
számokról. Volt olyan eset is, amikor vidéki vi- 
szonyok közt egyenesen szeparatizmusnak, sőt 
nacionalizmusnak bélyegezték meg a külön 
magyar művészi csoportosulást. Mindezt csak- 
is úgy védhettük ki, hogy felülről, a hatalom 
hadállásai felől köteleztük a kultúrotthonok 
hálózatát a faluban esetleg számbeli kisebbség- 
ben levő nemzetiség sajátos kulturális igényé- 
nek tiszteletben tartására. Tekintve a romániai 
magyarság tekintélyes részének szétszórt hely- 
zetét, nem egy egész megye magyar kultúráját 
veszélyeztettük volna kellő elvi döntés, szerző- 
déses megegyezés elhanyagolása esetén. 

Volt okom sértődésre is. 
Az agyagfalvi székely nemzetgyűlés századik 

évfordulójára készülődtünk, különös tekintet- 
tel arra a felhívásra, melyben az itt egybegyűlt 
ötvenezer székely 1848. október 17-én a Habs- 
burg-kamarilla szította polgárháború kölcsönös 
gyűlölködéseivel szemben az együtt élő népek 
megértését sürgette. Bár ismertük az ellentétet 
az aulikus Mikó Imre gróf konzervativizmusa 
és a nemzetgyűlést tulajdonképpen összehívó 
Berzenczey László szociális követelései között, 
maradandó emléknek tekintettük az agyagfalvi 
felhívást, ennek a szász és román polgártársak- 
hoz intézett buzdítását: „Békét óhajtunk e 
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honban és szabadságot, melynek édes gyümölt- 
seit veletek együtt élvezhessük, s a testvériség 
kaptsait szentül akarjuk fenn tartani...” Ki 
akartuk emelni Berzenczey László méltatlanul 
elhallgatott személyét a feledésből, tudva, 
hogy a reformoktól vonakodó nemességgel 
szembeszállva barátjával, Kőváry László törté- 
nésszel együtt a pesti Márczius Tizenötödike 
testvéreként Kolozsvárt Ellenőr címen hason- 
lóan radikális lap szerkesztésében vett részt, s 
nem rajta múlott, hogy az agyagfalvi gyűlés 
programpontjaiban nem érte el sem Petőfiék, 
sem a balázsfalvi román nemzetgyűlés szintjét. 
Közművelődési ügyosztályunk a Román Nép- 
köztársaság kikiáltása esztendejében méltó ün- 
nepi tervet dolgozott ki és fogadtatott el az 
MNSZ központjával, s mint az emléktalálkozó 
kijelölt szónoka siettem Udvarhely megyébe, 
Agyagfalva guzsalyülővirág lila foltjaival tele- 
hintett rétjére. A valamikori nemzetgyűlés 
színhelyén székely kopjafát tűztünk a földbe, 
itt hangzott el a százéves vágyak megvalósulá- 
sát hirdető megemlékezés, itt mutatkoztak be a 
bögözi, nagygalambfalvi és agyagfalvi fiatalok 
pazar táncaikkal, s elhangzott a Respublica is. 
Végeztük a gyűlést az Internacionáléval. De 
miért gyűltek ide olyan kevesen? Megtudtam. 
Az MNSZ szervezőbizottságának küldöttje, 
akinek megállapodásunk szerint az egész kör- 
nyéket kellett volna meghívnia, ellenkező 
munkát is végzett: valamilyen bizalmas utasí- 
tásra leállította a tömeges megjelenést... Sze- 
membe a szervező ügyosztályon nem mondtak 
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semmit, de hátam mögött ezt a centenáris meg- 
emlékezést egyszerűen leszűkítették. Ugyan 
miért? Ma már hatalmas emlékmű áll az agyag- 
falvi réten, egész szoborcsoport (a marosvásár- 
helyi Hunyadi László és Kiss Levente munká- 
ja), de ennek felállítása előtt megismétlődött a 
gáncsvetés. Az odaszállított sziklatömböt vala- 
ki – magyar ember volt Csíkszeredából – elvit- 
te, nehogy a belőle készülő szobor „túl nagy” 
legyen... No de a sértés akkor már másnak 
szólt, nem nekem. 

Magamra maradtam a felállítandó magyar 
operaház kérdésében is. Kolozsvárt okos és 
hasznos kezdeményezése volt Eisikovits Miksa 
zeneszerzőnek: újszerű népopera felállítását 
sürgette, egy népi gyökerű és hangulatú daljá- 
ték-kultúráért kezdve harcba az elsekélyese- 
dett operett-kultusz ellen. Minden helybeli se- 
gítséget megkapott ugyan, de ennek az újítás- 
nak az intézményesítésére, egy önálló Állami 
Magyar Opera felállítására, hivatalos bukaresti 
fórumok elismerését és támogatását kellett 
még megszerezni. Örömmel vállaltam az ügyet, 
hiszen az új népi kultúra nagyszerű fegyveré- 
nek ígérkezett a terv, de azzal az ellenérvvel 
találtam szembe magamat, hogy „a zene nem- 
zetközi”, Kolozsvárt már van Román Opera, 
felesleges ugyanazon városban még egy ilyen 
létesítmény, méghozzá nemzetiségi megkülön- 
böztetéssel... Az ellenkezés a pártszervek és 
az MNSZ összekötő mindenesei, szóval a Bog- 
dan-csoport részéről történt, nekik szekundált 
az MNSZ szervező ügyosztálya. Csak annyit 
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tudtam kivívni, hogy személyi engedélyt kap- 
jak az ügy továbbvitelére. Míg Eisikovits szak- 
mai körökben agitált, én egyenesen Groza Pé- 
terhez fordultam, aki megértette a kérelem 
művelődési jelentőségét, és azonnal intézke- 
dett, hogy a felállítandó magyar opera megkap- 
ja gazdasági alapját az állami költségvetésben. 

A miniszterelnökkel különben egy rendkívü- 
li alkalom hosszú sétára hozott össze: dévai vil- 
lájától a dévai várromig, suhogó erdőkön át be- 
szélhettem meg vele az Eisikovits-féle népope- 
ra koncepcióját. Az alkalmat Dávid Ferenc em- 
léktáblájának helyreállítása nyújtotta. Fenn a 
várban, ahol az unitárius vallás megalapítója, a 
zsoltárfordító bebörtönözve szenvedett, az 
egykori cella előtt az ország minden részéből 
érkezett unitárius küldöttségek lepték el az 
udvart, az oklándi földműves-énekkar székely 
dalszámokkal szerepelt, s Groza miniszterel- 
nök a következő szavakkal üdvözölte az ideza- 
rándokolt tömeget: „1918-ban megdöbbenve 
láttam, hogy az erdélyi népeket egymás ellen 
uszító reakció hogyan semmisítette meg Dávid 
Ferenc emléktábláját. Amit azonban 1918-ban 
elrontottak, azt 1948-ban a népi demokrácia 
szelleme helyrehozta. A román és a magyar nép 
most lépett az igazi útra, a közös honépítés út- 
jára. Építsünk fel erős akarattal, kemény küz- 
delemmel olyan államot, amelyben nincsenek 
többé gyűlöletet szító elemek.” Bende Béla, az 
MNSZ képviselője, unitárius lelkész, ünnepi 
beszédében azt a történelmi szerepet méltatta, 
melyet Dávid Ferenc küzdelme jelentett, a val- 
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lásszabadságért a tökéletesebb ember kialakítá- 
sában, s hasonló következetességet üdvözölt a 
népi demokrácia mai küzdelmében, amely ké- 
pes volt lerázni magáról a tőkés rabszolgaság 
jármát s közös hazát épít nemzetiségi különb- 
ség nélkül. Ebben a légkörben, Déva várának 
magasán, nem maradhatott megoldás nélkül a 
zenei anyanyelvet ápoló Állami Magyar Opera 
árva kérdése sem. 

A múltbeli előremutató magatartások követ- 
kezetességének alkalmazása a mára, a haladás 
folytonosságának hite és vállalása vezetett ben- 
nünket akkor is, amikor Dávid Ferenc mártíri- 
umának idézéséhez hasonlóan a munkásmozga- 
lom, a forradalmi demokrácia, a szocializmus 
vértanúinak áldoztunk egy országosan kiírt pá- 
lyázatban. Itt nem tagadhatta meg senki sem a 
segítséget, itt nem maradtam egyedül. A még a 
nyár elején közzétett pályázati felhívás Fónagy 
János, Ocskó Teréz, Szabó Árpád, Józsa Béla, 
Kovács Katona Jenő és Balázs Pál vértanúsá- 
gáról szóló jelenetek szerzésére serkentett, s 
ugyancsak e munkásáldozatok emlékét idéző 
versek, zeneművek és képzőművészeti alkotá- 
sok beküldését kérte, külön az amatőröktől, s 
külön a pályázatra név szerint felkért hivatásos 
íróktól és művészektől. A nyár, az ősz naponta 
hozta hol levélben, hol ládákba csomagolva a 
pályázatokat bukaresti központunkba, s bár a 
szabad pályázók munkái közt is akadt érték, a 
„vértanú-pályázat” néven népszerűvé vált 
mozgalom meghívottjai a vártnál is nagyobb, 
meglepetésszerű eredményekkel jelentkeztek. 
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Vértanúink emlékére című beszámolóm az 
Utunk 1948. október 18-i számában nem vonta 
kétségbe a műkedvelők résztvételét sem, mert 
már az is méltányolandó, hogy földrajzi széles- 
ségben a Román Népköztársaság minden ma- 
gyarlakta vidékéről akadt pályázó, s társadalmi 
megoszlás tekintetében is a dolgozók minden 
rétege képviselve volt, szegényparaszt és taní- 
tó, bőrgyári munkás és mozdonyvezető, varró- 
nő és újságíró egyaránt. Ebből arra következ- 
tettem, hogy „a harc és munka, a vértanúság 
és országépítés behatolt a köztudatba s a maga 
művészi kifejezését keresi”. Maradandó iro- 
dalmi és művészeti érték a felkértek munkáival 
jelentkezett. Ennek a pályázatnak lett első díja- 
zottja a Hősnél többek Horváth Imre tollából, 
vele érkezett irodalmunkba a korszerű óda, 
szavalják is mindmáig. Ebbe a műfajba illett 
Szobotka András Ocskó Teréznek című második 
díjat nyert költeménye is, melynek látomásos 
felépítésében a vértanú mai fényben éled újjá. 
Cikkemben sajnálom, hogy a pályázat révén 
nem született induló, amely „napok alatt szét- 
futna az országon, s munkabrigádosaink, ka- 
tonáink, diákjaink szájáról harsogna...” A ze- 
nei pályázatot ugyanis Eisikovits Miksa nem a 
várt indulóval, hanem egy Horváth István pa- 
raszti szövegére épült himnikus vegyeskari 
művel nyerte meg, s az énekkarok gazdagodtak 
Márkos Albert második díjat nyert művével is. 
A harmadik díjat Jagamas János Józsa Béla-dala 
kapta, erről megjegyzem: „...talán még kijut 
a teremből az utcára, a dalkörből a menetelők 
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közé.” A nemcsak esztétikai, hanem mozgalmi 
szempontból is ítélkező bírálatok szűrőjén ne- 
hezebben mentek át a színi jelenetek, az első 
díjban részesült Tomcsa Sándor Jubileum című 
darabja is csak némi átalakítás esetén lesz „a 
jövendőbeli új Petőfi-versenynek legjobb erő- 
próbája...” 

Külön foglalkozom Nagy Albert elsődíjas 
festményével, mert beilleszkedett életembe. A 
művész Józsa Bélát ábrázolja sápadt mongolos 
arcával, a börtönajtóban búcsúzik munkásba- 
rátjától. A képet a díjazás után szabadon meg- 
vásárolhattam – részletekre –, hogy vértanú- 
barátom itt maradjon a családban, ahová vala- 
mikor annyiszor betért. A díjnyertes képen a 
munkásalak még felemelt fővel és ökölbe szo- 
rított kézzel köszönt el bilincsekbe vert társá- 
tól (így jelent meg a festmény az Utunkban is), 
ezt azonban a bírálat kifogásolta mint az illega- 
litás elemi szabályait sértő mozzanatot. Nagy 
Albert visszakérte az eredetit, s immár lehaj- 
tott fejjel és lehulló karral ábrázolta újra a mi- 
cisapkás figurát (a kifogásolt ellentmondást így 
sem oldva meg). Ma ez a kép néz rám a falról, 
unokáim már csak így ismerik. A tiszteletdíjas 
Szolnay Sándor hanyatt fekvő, agyonlőtt Ko- 
vács Katona Jenője bírálatunk szerint „hátbor- 
zongató grandguignoli ábrázolás, amely legfel- 
jebb a kivégzés ocsmány tényét rögzíti, de az 
író-vértanú egész mivoltának felemelő törté- 
nelmi valóságát nem érzékelteti”. Ha művészi 
szempontból nem is, mozgalmibb valóságábrá- 
zolásánál fogva kiemelkedőbbnek véltük And- 
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rásy Zoltán Józsa Béla a bányászok között cí- 
mű pályaművét s Márkos András szintén tisz- 
teletdíjhoz jutott domborművét a székely föld- 
műves családjától búcsúzó Szabó Árpádról, 
még ha ezekben az esetekben „a szürkítő natu- 
ralista megoldás kísérő magyarázat nélkül nem 
is hat ránk”. Végeredményben úgy láttuk, hogy 
eredményeik szerint a pályázók érzik már a 
mát, ha még nem is értik eléggé, noha a Vilá- 
gosság hasábjain a pályatételek alátámasztása 
végett idejében sorozatot adtunk közre vérta- 
núink életéről és hősi áldozatáról. 

Régi vágyam, hogy egyetemi pályára lépjek, 
új ösztönzéseket kapott. A Petőfi-versenyek s a 
vértanú-pályázat eredményei és hiányosságai, 
de már maga a centenáris emlékezés és még in- 
kább az új tankönyvek megvitatásai is arra sar- 
kalltak, hogy a már az év elején újrakezdett if- 
júkori tanulmányaimat fokozott odaadással 
folytassam, tekintetbe véve, hogy prágai négy 
egyetemi esztendőm a romániai előírások sze- 
rint még kiegészítésekre szorult. Szabad idő- 
met lehetőség szerint néprajzi és történelmi 
vizsgákra készülve könyvek mellett töltöttem, 
s erre a belső vonulatra késztetett az a benyo- 
másom is, hogy közéleti pályám úttörő szaka- 
szát a közművelődés terén elvégeztem, újabb 
hozzáállásra pedig újabb szakaszon már maga- 
sabb tudományos szintre van szükség. Bár ér- 
tek sérelmek az MNSZ központjában, ezeket 
inkább lenyeltem, nem ezek bírtak rá az időle- 
gesnek szánt visszavonulásra. A mozgalmi élet- 
ben sértődni egyszerűen nem szabad, a munka 
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a fő, s magával a mozgalmi irányvonallal éppen 
történelmi vonatkozásai miatt egyetértettem 
nem egy felbukkant következetlenség és túlzás 
ellenére. Részt vettem az MNSZ központi vég- 
rehajtó bizottságának ama ülésén, ahol kitűzték 
a helyi szervezetekben lebonyolítandó tisztújí- 
tások időponját 1948. október 31-ig bezárólag, 
mintegy előkészítve az újabb évi kongresszust. 
Ezekre a „belső választások”-ra tagadhatatla- 
nul „az osztályharc egyre jobban kiéleződő 
formái közt” került sor, hiszen arra voltak hi- 
vatottak, hogy a vezetést mindenütt a szocializ- 
musra falun-városon egyaránt leginkább kész 
társadalmi rétegek kezébe adják, s így az 
MNSZ valójában a legszélesebb dolgozó töme- 
gek érdekképviseletévé váljék a társadalmi for- 
dulóra érett romániai helyzetben. 

Éppen azért, mert azóta a román és a magyar 
irodalomban egyaránt leleplezték már a „kulá- 
kosítás” embertelen kilengéseit s egyáltalán a 
dogmatizmus okozta károkat, illik lelkiismere- 
tesen megmagyaráznom, hogy mindezen utólag 
joggal bírálható hibák ellenére mi volt akkor, 
1948-ban, az MNSZ „belső választásai”-ban 
elfogadható. Sok ellentétes korszakasz túlélője 
vagyok, s életem lényegét mindezeken át a leg- 
elnyomottabb és legelmaradtabb néprétegek 
ébresztésében, uralomra juttatásában láttam, 
nemcsak azért, mert a munkásmozgalom mar- 
xista–leninista ideológiája ezen a forradalmi 
úton ígérte egy osztálytalan társadalom elérhe- 
tőségét, hanem azért is, mert a kisebbségi sors- 
ra jutott magyarság-részek megmaradását is 
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csak a valóságos tömegek, a még bontatlan tar- 
talékban rejlő népenergiák mozgósításától vár- 
tam, a különféle „elit”-rétegek elköltözésével, 
felmorzsolódásával, kiveszésével szemben. Az 
úri és polgári világ nemzethalála helyett a fel- 
törekvő népiségtől reméltem a nemzeti feltá- 
madást, testvérnépek karéjában... A kisalföldi 
vagy tiszaháti földmunkásság harcaira, a po- 
zsonyi Vörös Barátság ifjúmunkásaira gondol- 
tam, olténiai katonáskodásom tapasztalataira, 
amikor a nacionalizmussal fertőzött polgári ér- 
telmiség mögött egy új érdeklődésű román sze- 
gényparaszti és pásztor fiatalság történelmi 
ígéretére bukkantam, s bennem élt a szülőfal- 
vaikból elsodródott brassói székely szolgálók 
és szolgalegények új kultúrára, új világra éhes 
serege. Előttem volt kilenc gyermekes vargyasi 
apósom, amint vedlett zekéjében lovait hajtja 
és követ fuvaroz, hogy odahaza kenyérre, cipő- 
re, sóra, petróleumra teljék, mert a hitvány 
föld s a darabka erdő nem ad eleget. A „belső 
választások” zöldárja talán felszínre hozza a 
széthulló társadalmi képletek helyébe lépő né- 
piséget, nem is szólva arról, hogy a belpolitikai 
helyzetben a régi rendszert felszámoló román 
tömegek mögött semmiképpen sem volt taná- 
csos lemaradnunk valamiféle vásott-úri közép- 
szerűséggel. 

Kacsó Sándor is így értette az általános őr- 
ségváltást: minden régi ragadványtól mentes új 
elem, a többség egyenesedjék most fel, vállalja 
önmagát és a közügyet, azokkal az élen indulva 
a szocializmus útjára, akik az úrhatnámság, üz- 
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let, vagyon, haszonlesés önzése nélkül egy új 
világteremtés erkölcsi tisztaságát képviselik. 
Ha voltak is fenntartásaink a frázisok veszedel- 
mével szemben, abban bizakodtunk, hogy ép- 
pen a törvényességre szoktató, szabályos vá- 
lasztási szertartás a maga őszinte szókimondá- 
sával és erkölcsi súlyával nevelheti be a min- 
denkori többséget vezető szerepébe, s nevelhe- 
ti át azokat, akiknek szívügyük a népi haladás 
és megmaradás, és a korhoz más pozíciókból is 
alkalmazkodni tudnak. 

Foglaljam be az emlékezésbe? Kint jártam 
választókerületemben. Megint csak tájékozat- 
lanságot, elernyedést tapasztaltam, ezért for- 
dultam az ifjúsághoz. A Szabadság című zilahi 
hetilapban Dolgozó a dolgozónak adja a kultú- 
rát! címmel csatlakoztam a mélyrétegek felve- 
résétől várható fordulat előkészítéséhez. „A fi- 
atalokért üzenek – írom. – Hiszen minden az ő 
jobb sorsuk elé ágyaz az épülő népállamban, 
minden legfőképpen őértük van. Azokért szó- 
lok, akik előtt most nyílnak meg a pályák. Va- 
jon tudatos-e mindenütt dolgozóink körében, 
hogy éppen az eddig elhanyagolt szegénység 
ifjai és leányai sorából emelkedhetnek föl 
ezentúl elsősorban az új iskolások, az új szak- 
emberek? Mert erről van szó. Az új iskolai 
törvény szerint azoké minden előny, akik eddig 
minden hátrányt szenvedtek. Azokból akarunk 
a Román Népköztársaságban új értelmiséget 
nevelni, akik testükben, minden idegükben, 
gondolkozásuk gyökereiben hordozzák a gyári 
és mezei munka, a társadalmi egymásrautalt- 
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ság, az igazság, a valóságos népuralomért folyó 
osztályharc mindennapi valóságát és jövőalakí- 
tó akaratát.” Kihez ért el ez a palackposta, 
nem tudom. A lap talán már eljutott a nehezen 
ocsúdó szegénységhez. 

A sodrás egyre erősödött. Gheorghiu-Dej, 
az RMP főtitkára, a nehézipar, fémipar és bá- 
nyászat újjáépítésével és továbbfejlesztésével 
egyidejűleg meghirdette az elaprózott mező- 
gazdaság elmaradottságának felszámolását is, 
leszegezvén, hogy „fokozatosan, de szüntele- 
nül, nem erőszak, hanem példaadás és meggyő- 
zés útján egyesítjük a kis- és törpegazdasá- 
gokat a föld közös megművelésén alapuló 
nagygazdaságokká, kollektívákká, mezőgazda- 
sági gépek és traktorok használatával, a mező- 
gazdaság belterjességének növelését eredmé- 
nyező tudományos eljárások alkalmazásával. 
Más megoldás nincs.” Ugyanekkor a vonzódást 
a munkásosztály pártjához, a bizalmat a 
kormány iránt tovább fokozta bennünk az 
RMP új s újabb bizonylatokkal jelentkező kö- 
vetkezetessége a nemzeti kérdés intézésében. 
Dúlhatott a vita fejünk felett Sztálin és Tito 
között, minket a Szovjetunióban példájára lelt 
román vezető politika létünkben karolt fel, s 
így közérthető, közkívánt és közügyileg elvál- 
lalt maradt részünkről a hatalomban való rész- 
vétel s az igazodás annak irányvonalához. A 
Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató 
Irodájának folyóiratában Luka László jól doku- 
mentált tanulmányt jelentetett meg a nemzeti 
kérdésről Romániában, felsorolva az e téren 
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elért eredményeket, s összegezve így nyilatko- 
zott rólunk: „A magyar lakosság nemzeti moz- 
galma, amelynek élén a Magyar Népi Szövet- 
ség politikai tömegszervezete áll, egyre inkább 
új tartalmat kapott. Ez a mozgalom a magya- 
roknak a Maniu-féle soviniszta terror elleni 
»általános« érdekvédelméből áttért a falusi és 
városi magyar széles dolgozó tömegek védel- 
mére. Ezek a dolgozók egyesültek a román 
munkásosztállyal a reakció és a külföldi impe- 
rialisták beavatkozása ellen, és ezzel véglege- 
sen és teljes határozottsággal csatlakoztak a 
román népnek egy új, szocialista Románia 
megépítéséért folytatott harcához.” Ez már az 
MNSZ szervezetein végigfutó radikalizálódás 
és az ország vezető erőivel való együttműködés 
elmélyülésének elismerése volt, a jogegyenlő- 
ség fenntartásával az új történelmi szakaszban. 

A demokratikus Románia magatartása a 
nemzeti kérdésben élesen különbözött attól a 
nyugati felfogástól, amely éppen ebben az idő- 
ben kirívó módon jutott nyilvánosságra. Az 
Egyesült Nemzetek Szervezetében zajló görög 
vita során a Szovjetunió küldötte biztosítékot 
kért a Görögországban élő albán és macedón 
nemzetiség számára, de az amerikai és angol 
küldöttség intésére a javaslatot visszautasította 
a szokott szavazógépezet... Ezzel a jellegze- 
tes kisebbségellenes magatartással szemben az 
RMP központi vezetőségének politikai titkár- 
sága újabb határozatot hozott a nemzeti kér- 
désben, megbírálva saját soraiból Lucreţiu 
Pătrăşcanu magatartását, mellyel az „a román 
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polgárság ideológiájának és érdekeinek szószó- 
lójává vált, és a nemzetiségekkel szemben a ré- 
gi viszályt keltő politikát folytatta”. A határo- 
zat a sovinizmus akár román, akár magyar ma- 
radványainak felszámolását sürgette, s a Szov- 
jetunió példájára hivatkozva kiemelte újra, 
hogy a nemzeti egyenlőség elve a Román Nép- 
köztársaságban kormányzási elvvé vált. Ebben 
az értelemben kezdte meg működését Kolozs- 
várt a Bolyai Tudományegyetem, a zeneművé- 
szeti, színművészeti, képzőművészeti és kore- 
ográfiai karral működő magyar művészeti főis- 
kola, a kétnyelvű Mechanikai Intézet s a Pro- 
testáns Teológia mellett a Mezőgazdasági Inté- 
zet magyar nyelvű növénytermesztési kara is, 
immár hatodik magyarul elvégezhető főisko- 
lánk a marosvásárhelyi orvostudományi intézet 
beszámításával. Ebben a szellemben válhatott 
akadémikussá Gaál Gábor után a jeles botani- 
kus, Nyárády Erasmus Gyula. S ennek a hiva- 
talos álláspontnak felelt meg Sepsiszentgyör- 
gyön egy új magyar színház felavatása, majd a 
Gábor Áron forradalmi fellépésének századik 
évfordulójára rendezett ünnepség, ahol ki- 
mondhattam: „Megvalósult a nagy székely 
ezermester álma: a dolgozóké a gyár és a föld, 
feltárulnak újra a szabadságharc leverése óta 
elhagyott bányák és az ország iparosításának 
megvalósításával a Székelyföld fiai és leányai 
nem lesznek többé vándorcselédek.” 

A december 10-ére összehívott negyedik or- 
szágos MNSZ-kongresszus sorra érkező ven- 
dégeit a Világosság hasábjain Szentimrei Jenő, 
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a kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója 
köszöntötte. „Új Kolozsvárt talál a régi Ko- 
lozsvár helyén – írta –, aki három és fél évvel 
ezelőtt, az MNSZ első országos nagygyűlése 
alkalmából fordult itt meg utoljára.” Azóta a 
közös építőmunka a kölcsönös nemzeti uszítá- 
sok főfészkéből a nemzetek együttélésének bé- 
kés városát formálta ki, ahol két egyetem dol- 
gozik, élénk bizonyítékául annak, hogy az 
anyanyelven való oktatás a dolgozók népköz- 
társaságában a kultúra általános színvonalának 
emelését jelenti, gyárakban, szakszervezetek- 
ben román és magyar nyelvű művészcsoportok 
egész légiója működik, négy magyar hetilap 
kapja fel a fiatal tehetségeket, nyitás előtt a 
népopera zenei anyanyelvünk számára, s mind- 
ez egymást segítő együttműködésben a román 
nép hasonló célú intézményeivel... A kong- 
resszusra felsereglett küldöttek a cikkíró sze- 
rint „megnyugvással vehetik tudomásul, hogy 
mindezeknek elérésében nem csekély része 
volt nemzetiségi szervezetünk munkájának is, 
mikor a helyes utat felismerve magáévá tette 
az élen harcoló Román Munkáspárt irányítá- 
sát...” Megnyerő érvelés, biztató láttatás, 
testvéri szózat volt ez, s azért kell ezt a külön- 
ben természetes jelleget így kiemelnem, mert 
egy napra rá ugyanerről a helyről kevésbé 
megnyerő, biztató és testvéri hang is megszó- 
lalt. 

Ady Endre cikkéről van szó. Ady Endre? 
Igen, a fiatalember joggal így írhatta nevét, így 
nevezték, s amikor arra kérték, nem volna-e 
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jobb Ady Andrásnak jelölnie magát, némi meg- 
különböztetésül a magyar irodalom nagyjától, 
akkor ő ezt az indítványt valósággal sértésnek 
vette. A cikk tehát ilyen élre helyezett formá- 
ban jelent meg a Világosság első oldalán: „ír- 
ta: Ady Endre, a Magyar Népi Szövetség or- 
szágos közművelődési bizottságának tagja.” El- 
tekintve attól, hogy ilyen nevű utódomról a bi- 
zottságban nem is tudtam (még csak elválóban 
voltam, útban az egyetem felé), maga a cikk 
számunkra szokatlan hangnemével tűnt fel. A 
szerző visszatekintőleg arra szűkítette le az 
MNSZ történelmi szerepét, hogy az harcot 
folytatott „a revizionizmus ellen”, holott ez a 
harc a maga reálpolitikai mivoltában nemzeti 
forradalmi önösszeszedésünk volt a ránk törő 
Maniu-gárdák sovinizmusával szemben, s nem 
egy, hanem kétféle nacionalizmussal hadako- 
zott a román–magyar megbékélésért. Ennél 
vastagabb vágás volt az MNSZ „vezetőségébe 
furakodott demokráciaellenes nacionalisták” 
emlegetése, mintha mindnyájunk a vezetésből 
éveken át nem bármely nacionalizmus ellen 
vittük volna előbbre a magyar tömegeket egy 
közös népi demokrata hazafiság útján. Végül 
kikre akart „megsemmisítő csapást mérni” ez 
az Ady Endre? A célzás elég homályos. Szerin- 
te a nacionalisták most „a kulturális elszigete- 
lődés burkában jelentkeznek...” Kik ezek? 
Talán csak nem azok, akik egyáltalán magyar 
anyanyelvükön akarnak énekelni, szavalni, 
színdarabot játszani, magyar iskolába járni, 
magyar tudományos és irodalmi műveket al- 
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kotni? Mert azelőtt is, akkor is, azóta is talál- 
koztunk ilyen váddal, hogy már nemzeti kul- 
túránk ápolásával, hagyományaink és sajátossá- 
gaink vállalásával „szeparatizmust” művelünk, 
annak ellenére, hogy a tényleges elzárkózással, 
elszigetelődéssel ellentétben évek óta román– 
magyar kulturális kölcsönösséget, szoros 
együttműködést teremtettünk. Honnan jött 
Ady? Szervezeti életünkbe nyilvánvalóan köz- 
vetlenül a kongresszus előtt kapcsolódott be, 
csak bátyjáról tudtunk, aki ekkor már ezredes 
vagy talán már éppen tábornok volt (később – 
Vasile Mureşan néven – lebukott, mint lelep- 
lezett régi sziguranca-besúgó, s eltűnt a köz- 
életből). Ennek az előkelő hátmögöttiségnek 
köszönhette most karrierjét az öcs? Nem tu- 
dom. Cikkének baljós csengésére különben a 
nagy mozgásban alig figyeltünk fel, bár bevá- 
lasztották – egyébként velem együtt – az új 
végrehajtó bizottságba is. Többet sohasem hal- 
lottam róla. Feltételezésem szerint általa me- 
gint a Bogdan-frakció játszott velünk. 

A tapintatlan Ady-intermezzót kivéve maga 
a negyedik kongresszus méltó módon bontako- 
zott ki és az MNSZ korszerű politikai megúj- 
hodását tükrözte. Az előestén a Diákházban 
irodalmi rendezvény üdvözölte a küldötteket. 
Itt Gaál Gábor beszélt a munkásosztály hazafi- 
asságáról. Meghatározása világos volt: „Ez a 
hazafiasság nem a polgárság más munkája gyü- 
mölcséből élő nacionalizmusa. Ez a hazafiasság 
nem a polgárság más népeket elnyomó soviniz- 
musa. Ez a hazafiasság a népek együttműködé- 
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sét és egyenjogúságát építő hazafiasság. És 
mert ilyen világot átölelő ez a hazafiasság, 
ezért ez a hazafiasság felismeri és éli vala- 
mennyi fajta és nemzet egyenjogúságát, és így 
a munkásosztály internacionalizmusában ez a 
hazafiasság nem egy ország, nem egy nép, ha- 
nem az egész új világ egyetemes hazafiassága. 
Viszont – és a magyar írónak a műhelyben fel- 
adata tudomásul venni azt is, hogy – bármeny- 
nyire nemzetközi ívelésű is ez a hazafiasság, 
ugyanekkor mindig mélyen nemzeti a jellege.” 
Mozgalmi tapasztalataim okán mindig meg- 
éreztem a különbséget szó és szólam, jelentés 
és frázis között, az idő és tér visszhang-rend- 
szerében találva a kétféleség magyarázatát. Itt: 
Gaál Gábor időben és térben a valóság hitelé- 
vel fogalmazott, szavait ne feledjük el. Más- 
nap, 1948. december 10-én, pénteken, ugyan- 
itt nyílt meg a kongresszus. A kormányt Groza 
miniszterelnökkel az élen öttagú küldöttség 
képviselte, megjelent Széll Jenő, a bukaresti 
magyar követ is. A szokásosan pergő program 
során Groza Péter a MADOSZ és az Ekések 
román–magyar karöltésére emlékeztetett, Lu- 
ka László pedig a népi demokrácia kimélyítését 
hirdette a szocializmusig. Román és magyar 
üdvözlések után Kacsó Sándor többek közt Va- 
sile Deac polgármester ama kitételére vála- 
szolt, hogy Kolozsvár a múltban „bűnös vá- 
ros” volt, s éltette a nemzeti uszítások helyébe 
lépett kulturális találkozást. 

A kongresszus gerincét az MNSZ-központ 
politikai és szervezeti jelentése alkotta. A Vilá- 
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gosság bő részleteket közölt belőle, de külön 
könyvecskében is megjelent Kacsó Sándornak, 
a jelentés előadójának arcképével. A szövege- 
zés nyilvánvalóan közös munka eredménye 
volt, s bár nem nélkülözte Kacsó Sándor több 
évtizedes nacionalizmusellenes erkölcsi harcá- 
nak élét és érveit, átütött rajta nem egy helyen 
a szükségesen túlmenő divat-frazeológia is. Ha 
ezt a jelentést ma mérlegre tesszük, kétségte- 
len, hogy történelmi jelentőségét a legszéle- 
sebb magyar tömegek felkarolásának és moz- 
gósításának ténye adja meg a Román Munkás- 
párt szocializmust alapozó irányvonalán, a régi 
kizsákmányoló elemek politikai és ideológiai 
maradványai ellen folytatott küzdelem, mely 
egy frontra hozza össze a magyar dolgozókat a 
román dolgozókkal, felszámolva bármely nem- 
zeti elzárkózást. A temesvári harmadik kong- 
resszustól idáig megvalósított új szakasz való- 
ban ugrásszerűen kibővítette a szervezeti kere- 
teket (ekkorra már 1440 volt a helyi szerveze- 
tek száma). Kiderült, hogy az 1946-os önálló 
magyar választási lista sikere csak alkalmi fel- 
buzdulást jelentett, de a magyar tömegek 
nagyrésze szervezetlen maradt, a közéletbe va- 
ló belépés nélkül, már csak azért sem a mozga- 
lomig érlelődve, mert a vezetést sok helyt a ha- 
gyományos polgári és kispolgári rétegek kép- 
viselői, a szocializmus felé nyitásra nem képes 
„elit”-elemek foglalták el vagy legalábbis be- 
folyásolták. Nem is szólva arról, hogy a megin- 
dult országos építkezés természetszerűleg 
megkövetelte és ki is váltotta a románok, ma- 
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gyarok és más nemzetiségűek helyszíni együtt- 
működését, elégedetlenséget támasztva bármi- 
nő többségi kizárólagosság vagy kisebbségi el- 
szigetelődés szikláival és örvényeivel szemben. 

A jelentés világos gondolatmenetben képvi- 
selte az MNSZ egészséges belső alkalmazkodá- 
sát a kor parancsaihoz, megmutatva az így elért 
eredményeket is a közös honszerzésben. De ha 
vizsgálom a szöveget, itt is, ott is rátalálok hiá- 
nyokra és hibákra, ami az MNSZ kezdeti sza- 
kaszainak – nemzeti forradalmi szakasznak 
mondanám – alábecsülését, a történelmi hely- 
zet kiváltotta nemzeti felszabadulás, önössze- 
szedés, önmegvalósítás erőkifejtésének elhall- 
gatását illeti. A valóság az, hogy – akárcsak a 
gyarmati népek esetében – a fasizmus és osztály- 
uralom alól való felszabadulás nálunk is első 
fokon nemzeti-nemzetiségi jelleget öltött, s 
éppen ez a történelmi fellépés, az erdélyi ma- 
gyarság autochton jelentkezése, vívta meg első 
csatáinkat az akár román, akár magyar alakban 
ránk törő reakcióval, így egyfelől a kitelepítés 
fenyegetésével, másfelől a határtologatás illú- 
zióit felhasználó új imperialista kísérletekkel. 

Szombaton terjesztette elő Csákány Béla az 
MNSZ új szervezeti szabályzatát. Ennek 1. 
szakasza szerint „A Romániai Magyar Népi 
Szövetség a Román Népköztársaságban élő 
dolgozó magyar néptömegek demokratikus, 
nemzetiségi, politikai szervezete”. A követke- 
ző 2. szakasz pontokba szedve foglalta össze a 
célt: a széles magyar néprétegek megszervezé- 
sét, politikai nevelését, harcát a kizsákmányo- 
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lók ellen, szövetségét az RMP vezette munkás- 
osztállyal, békés együttélés biztosítását a test- 
véri román néppel s az itt élő nemzetiségekkel, 
küzdelmet a nacionalizmus és sovinizmus min- 
denfajta megnyilvánulása ellen, a magyarság 
haladó szellemű művelődésének ápolását, a 
jogegyenlőség gyakorlati alkalmazását, vala- 
mint baráti szellem ápolását a Szovjetunió és a 
szocializmus felé haladó népi demokráciák 
iránt. Itt volt a nemzetiségi szervezet forradal- 
mi önmeghatározása, s teljes öntudattal elfo- 
gadtam az új szakasz jogi kodifikálását. Mint 
szavazó saját kommunista múltam következe- 
tességével vállaltam én is a szocializmusra való 
áttérés és az új népköztársasági hazafiság min- 
den írásba szegezett követelményét. Átvittem 
annak tanulságait a közművelődés terére, de 
legjobb lelkiismeretem szerint nem adtam fel 
egy pillanatra sem mozgalmunk előző szaka- 
szainak sajátos nemzetiségi eredményeit, sem- 
miképpen át nem engedve azok védelmét vagy 
emlékét a körülöttünk csaholó reakciónak. De 
hát mindez egyelőre kavargott az emberben, 
határozott kiélezések nélkül, s csak a visszapil- 
lantás máról, emlékiratom szerzése idejéből, 
választhatja el döntően a rossztól a jót, a baljós 
akkori előrejelzésektől a fővonalat, mely azóta 
új s újabb vívmányokig és hibaszázalékokig ju- 
tott el. 

Mindenesetre akkor és ott a kongresszus al- 
kalmából megnyílt új Állami Magyar Opera 
töltött el elégtétellel. Kivívtuk, teljes megér- 
tésre találva mindazoknál, akik román oldalról 
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sem vélték vagy gyanították elszigetelődésnek 
a magyar zenei anyanyelv ápolását önálló in- 
tézményben. Az első s egyben évadnyitó elő- 
adásra szombaton, december 11-én került sor a 
sétatéri színházépületben. Rónai Antal karmes- 
teri vezényletével a Háry János, Kodály daljá- 
téka került színre. Az ünneplő közönség sorá- 
ban nemcsak a kongresszus teljes tagsága he- 
lyezkedett el, hanem megjelentek Groza Pé- 
terrel az élen a vendég miniszterek is. Eisiko- 
vits Miksa, az új opera igazgatója, megnyitó 
beszédében így magyarázta meg az alapítás 
gondolatát: „A népi tárgyú és zenéjű daljáték, 
a népi vígopera és pantomim alkotja majd ope- 
ránk műsorát, melynek életörömet és munka- 
kedvet kell árasztania. Egészséges, optimista 
művészetet akarunk művelni, mely egy lendü- 
letes fejlődésben levő fiatal társadalom tükör- 
képe.” Utána Zeno Vancea, a művészet- és tá- 
jékoztatásügyi minisztérium zenei igazgatója 
méltatta a meginduló magyar dalszínház politi- 
kai és zenei jelentőségét. Rám az a feladat há- 
rult, hogy a megnyitáskor üdvözöljem népi 
kultúránk új műhelyét, ahol ezentúl a Román 
Népköztársaság magyar írói és zeneszerzői, 
színészei és festői, dalnokai és táncos művészei 
működhetnek együtt a mai idők, mai emberek 
valóságát és álmait megszólaltatva. 

Vasárnap a Farkas utcai Diákházban nép- 
gyűlés zárta a kongresszust. Itt Groza minisz- 
terelnök az előtérbe került földműves-kérdés- 
re tért ki beszédében, a szegényparasztok és 
kisgazdák kellő oktatását, a meggyőzés útját 
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hirdetve célra vezetőnek a szocializmus falusi 
bevezetésében. Lelkesedést váltott ki Luka 
László kétórás beszéde is, melyben az RMP 
központi vezetősége politikai irodájának a 
nemzeti kérdésben hozott Határozatát ismer- 
tette az egybegyűltekkel. Történelmi kifejleté- 
ben tárult fel mindaz, amit a romániai kommu- 
nisták s a velük egyesült szociáldemokraták ed- 
dig is megtettek a nemzeti kérdés megoldásá- 
ért, s most új feladatokba foglaltak, hogy a 
polgári nacionalizmus végleges szétzúzásával a 
közös hazát a proletár szellemű néptestvériség 
országává tegyék. Egyaránt zuhogott itt az íté- 
let ostora mind a román, mind a magyar reak- 
ció ellentéteket szító elemeire, s kellő elisme- 
résben részesült mindaz, amit a Magyar Népi 
Szövetség utolsó munkaesztendeje alatt az or- 
szág közjavára megtett. Záróbeszédében Kacsó 
Sándor, az újólag megválasztott elnök továbbra 
is éberséget követelt a polgári nacionalizmus és 
a mögötte meghúzódó idegen imperialisták ár- 
mányával szemben, s Luka Lászlóra reagálva 
méltatta a tényt, hogy a megszilárdult népi de- 
mokrácia országa a nemzetiségi kérdés megol- 
dásának követelményét „a világtörténelem ma- 
gaslatára emelte”. 

A nagy találkozó három napja az Állami Ma- 
gyar Színházban színes népi dalos és táncos ün- 
nepéllyel fejeződött be. Szentimrei Jenő üd- 
vözlő beszédében a rendezvény családi jellegét 
emelte ki, nem véletlenül, hiszen a gyári sza- 
valókórusok, a széki, györgyfalvi táncosok, a 
hóstáti földész-énekkarok, a magyarkiskapusi 
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gyermekszavalók mind valóban „maguk is a 
közönség soraiból valók” voltak. A hallgatók 
hálával fogadták a Frontul Plugarilor mócsi 
énekkarának és tánccsoportjának vendégsze- 
replését, s távolabbról eljött a marosvásárhelyi 
Petőfi-versenyen díjazott lőrincrévei magyar 
népi táncegyüttes. Magán a színházi nézőtéren 
a kongresszusra érkezett moldvai csángó cso- 
portot is megtapsolta a közönség. 

Bár kinevezésem a Bolyai Tudományegye- 
tem történelem-földrajzi karára helyettes ta- 
nárnak csak a kongresszus ideje alatt jelent 
meg a Hivatalos Lapban, s még jó ideig e tiszt- 
ségen túl nem jutottam, A dolgozó magyar nép 
kiskönyvtára 4. számaként megjelent Kacsó-fé- 
le kongresszusi jelentés végén közölt függelék- 
ben már mint „a Bolyai Tudományegyetem 
rektora” szerepelek az újonnan megválasztott 
végrehajtó bizottság névsorában. A következő 
évben – legalábbis egy váratlan őszi fordulatig 
– már ez az új feladatkör töltötte be hivatással 
az életemet. 
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Nem így gondoltam egyetemi pályám kezdetét. 
Tanársegéd szerettem volna lenni, hogy be- 
gyakoroljam magam a tudományos munkába, s 
idővel bepótolva a viharos közéletem során el- 
mulasztottakat, végre csöndben az erdélyi ma- 
gyarság történelmének alapos ismerője, e tör- 
ténelem dunavölgyi és kelet-európai betájolá- 
sának felkészült – talán alkotó – szakembere 
legyek. A történelemtudományban is lezárult 
egy korszak a maga anyagkonzerváló értékei- 
vel, de a mélyebb társadalmi gyökerek, széle- 
sebb nemzetközi kötődések rengetege még na- 
gyobbára bontatlan maradt. Itt éreztem és ke- 
restem hivatást a történelmi materializmus új 
módszerével és eszközeivel. Elképzeléseimet 
keresztezte egy felsőbb helyről érkezett meg- 
bízatás. Kezdődött azzal, hogy még 1948 végén 
helyettes tanárnak neveztek ki, aztán rögvest 
dékánnak, majd egyenesen rektornak. Vezes- 
sem azt az intézményt, melynek kapuján áhí- 
tattal belépve, ha a politikai felelősségen nem 
is, de a közélet mindennapi zajlásán felülemel- 
kedve, a nemzetiségi lét immár összpontosí- 
tott, tudományos szintjén akartam hozzájárulni 
mindnyájunk gazdagabb jövőjéhez. A vakmerő 
kinevezés-sorozat megint csak szervezésre, át- 
szervezésre, újjászervezésre jelölt ki a forra- 
dalmi lázban lüktető közélet követelményei 
szerint, s a tudományokra való személyi beállí- 
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tódásomon túl megkövetelte a Bolyai Tudo- 
mányegyetem beillesztését a felfokozott fejlő- 
désmenetbe. Az meg már egyenesen nevetséges 
volt, hogy ugyanebben az időben a kolozsvári 
magyar művészeti főiskolára is rektornak ne- 
veztek ki (a Vármegyeháza melletti épületben 
rögtön elnökölnöm is kellett a színi tagozat fel- 
vételi vizsgáin), s csak hosszas utánjárás után 
sikerült megértetni Bukarestben, hogy a két 
intézménynek két külön rektorra van szüksége. 
Maradtam az egyetemen, itt nem volt apelláta. 

Fizikailag sem volt könnyű kibírni a kettős 
feladatot: a bensőleg eltökélt tudományos ké- 
szülődést és az egyetem rám ruházott ügyinté- 
zését. Ha erre a – végeredményben mindössze 
háromnegyed – évre visszaemlékezem, első- 
sorban a strapa kíméletlensége jut eszembe. 
Helytállni mindkét feladatért éjt is nappallá te- 
vő munkába került. Ami lelki pályaválasztáso- 
mat illeti, szerencsémre megvoltak az előzmé- 
nyei. A prágai Német Egyetemen töltött négy 
esztendő rajongó ifjúkorom minden szépségé- 
vel támadt fel bennem, s ha az állampolgársá- 
gom rendezetlensége folytán doktori disszertá- 
ciómra kirótt magas taksa miatt munkám Csal- 
lóköz településtörténetéről beadatlan maradt 
is, majd kiutasításom után annyi más iratommal 
együtt oda veszett, a Bél Mátyás kéziratai, a 
tagosítási térképek s a levéltári források közt 
töltött időnek, majd Györffy István és Bátky 
Zsigmond baráti lektorizálásának emléke a bu- 
dapesti Néprajzi Múzeumból újra felidézte 
bennem a helytörténeti kutatás szenvedélyét. 
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Hazatérésem apám honába, Erdélybe, a kato- 
náskodás, a kenyérkereset gondja és a publi- 
cisztikai pályavállalás jó időre megszakította 
történelmi és néprajzi érdeklődésem kielégíté- 
sét (álmaim legfeljebb a napi gyakorlatban for- 
málódtak tovább), s újra csak a Horthy-idő- 
szakban rám hárult megpróbáltatások közepet- 
te – mint pesti lapok alkalmi munkatársa 1940 
és 1944 között – vonultam vissza a könyvtárak 
elhagyott csöndjébe: akkor – azértis! – az elér- 
hető 48-as anyagot fürkésztem át, különös te- 
kintettel a magyar–román kapcsolatokra... Az 
antifasiszta ellenállás meg a felszabadulást kö- 
vető lapszerkesztés és nemzetiségi szervezke- 
dés ezernyi tennivalója megint csak elvont a ti- 
tokban mindig sóvárgott kutatói csöndtől, s 
amikor kiderült, hogy a romániai előírások sze- 
rint még pótló részletvizsgákra van szükségem, 
jólesett az a baráti elismerés, mellyel László 
Gyula régészeti, Gunda Béla néprajzi és Gaál 
Gábor társadalomtudományi felkészültségemet 
fogadta, s az is, ahogy hidegebben, de tárgyila- 
gosan Balanyi György, a neves történész osztá- 
lyozott. Egyetemi munkámat megkezdve, egy- 
ben nekiláttam immár második, erdélyi doktori 
értekezésem megírásának, ezúttal az elsőt ért 
akadályok nélkül. 

A kis munka A francia forradalom-korabeli 
Erdély címmel jutott elbírálás alá, s a latin 
nyelvű doktorátusi oklevelet 1949. július 4-én 
állították ki nevemre Csehi Gyula tanulmányi 
igazgató és Bokor András dékán aláírásával. 
Nem egy ellenfelem utólag fennakadt a furcsa 
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tényen, hogy rektorátusom idején lettem dok- 
tor, ez azonban annak, aki ismerte a története- 
met, nem lehetett különös, inkább elégtétel 
volt hányatott életemért, különben is önakara- 
tomon kívül forradalmi időnket jellemezte. Én 
lelkiismeretileg elválasztottam a kettőt: tu- 
dományos törekvéseimet a rektori megbízatás 
nélkül is elérhettem s bizonyára alaposabban is 
elértem volna. Ha úgy vesszük, értekezésem 
bizonyára elüt a doktori munkák részletekben 
vájkáló testes voltától, mindössze 70 gépelt 
lap, de talán előveszi majd valaki még egyszer, 
mint egyik vagy éppen legelső jelentkezését a 
dialektikus materialista felfogás konkrét alkal- 
mazásának az erdélyi történelem tárgykörében. 
Én alcímben vitairatnak jelöltem meg műfaját, 
megmondva az előszóban, hogy „célomnak 
megfelelőnek nem magát a történelemírást, ha- 
nem az eddigi polgári történetírás bírálatát s a 
közismert anyag átértékelését tartottam”. En- 
nek megfelelően öt fejezetben Eckhardt Sán- 
dor, Jancsó Benedek, Acsády Ignác, Mérei 
Gyula, Marczali Henrik, David Prodan, Frak- 
nói Vilmos, Mályusz Elemér és Szekfű Gyula 
idevágó felfogásait elemeztem azzal a feltétele- 
zéssel, hogy a tárgykörben 1949 első felében 
tartott egyetemi előadásaimból „tanítványaim, 
akik most ismerkedtek meg először a materia- 
lista történelemfelfogással, a francia forrada- 
lom korabeli Erdély ilyetén bemutatásával va- 
lóban iskolai példát kaptak a társadalmi fejlő- 
désnek megfelelő proletár történelemszemlélet 
elsajátítására”. 
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Ebben az időben lepett meg mindnyájunkat 
Kurkó Gyárfás több mint 300 oldalas önélet- 
rajzi regényével. Nehéz kenyér címmel jelent 
meg az Állami Könyvkiadónál, s üde őszinte- 
séggel mondta el a csíkszentdomokosi székely 
legényke történetét a havasi pásztorkodástól 
egészen addig, míg városba küldik lakatosinas- 
nak, s a pályához illő zöld zsinóros fekete ha- 
risnyát nem kap édesapjától. Ha már a politikai 
pályán visszaszorult, ő is másutt keresett me- 
nedéket, s tehetsége, íme, a kezdet szép ígére- 
teként – már a hozzájuk illő fajtabeli virtus- 
kodásból is – Tamási Áron művészetével kelt 
birokra. 

Ha emlékirat helyett amolyan családregény- 
be fogtam volna, fordulataiban örökítve meg 
mindazt, ami közvetlen rokonságomról el- 
mondható, úgy akár a magyar, akár a szász kö- 
zéposztály világháborús viszontagságai eleve- 
nednének meg jellegzetes típus-képekben, s 
jeleznék a mélypontra jutottak felvillanó örö- 
mét, hogy közülük valaki az ő régi ízlésük és 
elképzeléseik szerint jutott társadalmi elisme- 
réshez. Hallatná az ilyen feldolgozás sirámaikat 
is, gondjaik felpanaszolását annak, aki most 
már segíthetne bajaikon. Édesanyám szudéta- 
német vejével és lányával, három unokájával 
már évek óta Nyugat-Németországban élt. 
Mindenüket a meneküléskor odahagyták Po- 
zsonyban, de saját szorgalmukból új otthont te- 
remtettek maguknak az idegenben. Egyetemi 
pályám jó csengésére gratulációikkal jelentkez- 
tek. „Tehát mégiscsak professzor lett belő- 
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led!” – írta anyám, néminemű feddéssel is 
szolgálva: – „Hogy én mindig is lelkesedtem 
ezért a pályáért, azt jól tudod, de válassz ked- 
vesebb témákat, mint éppen felkeléseket, ott 
van Erdély aranykora. Jobb szeretnélek a béke 
emberének tudni.” Így az üzenet Karlsruhe vá- 
rosából. Rövidesen Pozsonyból Melánia nagy- 
néném sietett közölni levélben, mennyire meg- 
örült „a szép állásnak”, mely szerinte termé- 
szetemnek „annyira megfelel”, egyben további 
támogatást kérve Elemér fia számára. A levél- 
ben következtek a megszorultság, a megaláz- 
tatás, az elszenvedett keserűségek felsorolásai 
is, mintha én most már magas posztomról vala- 
mit is tehetnék értük. 

Nem mondom, már az előző évben megpró- 
báltam a család kérésére „ludovikás” uno- 
kabátyám hazajövetelét elősegíteni. Híre járt 
ugyanis, hogy Rákosi Mátyás miniszterelnök- 
helyettes a szovjet hadifogságban rekedt hon- 
védtisztek hozzátartozóit felszólította, fordul- 
janak hozzá, s közbenjár. Nem ellenőrizhettem 
a hírt, de az enyéimtől érkezett unszolásokra 
levelet írtam Rákosihoz, hivatalos pecsétekkel 
ellátott cseh nyelvű igazolást mellékelve. Egy 
csehországi kisváros hatóságai ebben tanúval- 
lomást tettek arról, hogy Miklós Elemér hon- 
véd alezredes csapatteste 1945 tavaszán két 
kiságyúval és megfelelő legénységgel megmen- 
tette őket a visszavonuló németek bosszújától. 
A levelet Széll Jenő követ el is juttatta a cím- 
zetthez, aki ismerhette nevemet, hiszen még a 
harmincas években én neveztem el a Fábry-fé- 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 326 

le Az Út vezércikkében „magyar Dimitrov”- 
nak, s ilyen értelemben írtam bevezetést is a 
perében elhangzott és Prágában kiadott beszé- 
de elé. Most levelet kaptam unokabátyámtól, 
aki megköszönte annak idejéni közbenjáráso- 
mat, bár az észtországi Tallinnból beadvá- 
nyomtól függetlenül is hazaengedték... Most 
arra kért, lépjek közbe újra, hogy vegyék fel a 
magyar néphadseregbe. Mint egy következő le- 
veléből kitűnt, közbenjárásom itt is elkésett, 
egy igazolóbizottság nyugdíjazta. 

A család illúziói a „szép állás”-sal kapcso- 
latban apai ágon is kivirágoztak. Nagyszeben- 
ből egyik szász unokatestvérem Ilse nevű leá- 
nya érdekében kérte segítségemet, miután ki- 
nevezésemhez így gratulált: „Amikor még 
egészen kicsi voltál, apám Bem tábornoknak 
nevezett. Nos, bekövetkezett: immár egy bé- 
kés tudományos kommandót vezérelsz...” 
Szóval Rudolf Kessler gyertyámosi gyógysze- 
rész, apám öccse, eleve megjósolta, hogy felvi- 
szi isten a dolgomat, s így bizonyára segíthetek 
majd Keletre deportált kis rokonomon. Ilse 
ugyanis Sztalino mellett egy ukrajnai munkatá- 
borban dolgozott, ahol sodronytekercselőnek 
képezte ki magát. Ott megismert fogolytársá- 
val, egy brassói szász munkással összeházasod- 
va, hamarosan haza is érkezett, mielőtt egyál- 
talán szót emelhettem volna bárhol hazajövete- 
léért. (Brassóban telepedtek le, a férj a trak- 
torgyár élmunkása lett, Ilse is ott talált munka- 
helyet.) 

Kicsiny, talán éppen kicsinyesnek tetsző 
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ügyek-bajok ezek, végeredményben a régi világ 
széthullásának, személyi kálváriáknak és a 
befolyásosnak vélt „szép állás”-hoz fűződő re- 
ménykedéseknek, végül a társadalmi átréteg- 
ződésnek mindennapos esetei. Miért tértem ki 
mégis a szétszórt rokonságra? Elvárásaik előjá- 
tékai voltak annak a döbbenetnek, melyet nem 
is olyan sokára az én sorsom újabb kockafor- 
dulása közeli és távoli hozzátartozóimban ki- 
váltott. Pozsonyban, Karlsruheban, Budapes- 
ten vagy itthon Nagyszebenben. 

Hol voltam én a rokoni elvárásoktól! Új el- 
foglaltságaimat legkevésbé a reprezentálás, a 
polgárilag elképzelhető magnificencia foglalta 
el, sokkal póribb feladatokkal kellett megbir- 
kóznom. Elődöm, Csőgör Lajos, ezer gonddal 
két egyetemet tartott kézben, a kolozsvárit és a 
belőle kivált marosvásárhelyi Orvostudományi 
és Gyógyszerészeti Intézetet, s közismert volt 
odaadó helytállása: szinte a semmiből kellett a 
front átvonulása, majd a román testvéregye- 
temmel való osztozkodás után életképes főis- 
kolai oktatást biztosítania. Küzdött anyagi ne- 
hézségekkel, előítéletekkel és visszahúzó gon- 
dolkodásmóddal, az átmenet nem egy súlyos 
maradványát azonban nekem kellett friss söp- 
rűként eltakarítanom. Már maga a Horea úti 
volt Marianum-épület is, ahol a filológiai kar 
tanszékei működtek, részben még romokban 
várt reám, egyik szárnyát az 1944-es amerikai 
szőnyegbombázás a földszintig ledöntötte. Ak- 
kor én már családommal a német megszállók 
szeme elől Vargyason húzódtam meg, s most 
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szembe találtam magamat a pusztulás képével. 
A halaszthatatlan kőművesmunkát azonban a 
még itt lakó apácákra való tekintettel nem le- 
hetett megindítani, s nekem jutott az a nem ke- 
gyes feladat, hogy a nővéreket kitelepítsem és 
az építkezést megkezdessem. Tárgyaltam is 
jobbra-balra, felajánlhattam egy elhagyott kas- 
télyt az Aranyos völgyében, annak egykori ura 
azonban történetesen unitárius volt, és ráadá- 
sul felakasztotta magát, ami a zárdafőnöknő 
szerint kizárta az odaköltözést. Az idős főnök- 
nő, akivel többször is tárgyaltam a rektori 
irodában (ezt később rovásomra írták), külön- 
ben sem hitt abban, hogy „ez a rendszer” épít- 
kezésbe kezdjen, s csak amikor az állványokat 
kezdték felrakni a romok elé, fogadta el újabb 
javaslatomat, hogy társnőivel a Pasteur utcába, 
az akkori lakásommal éppen szemben levő fe- 
rencrendi apácakolostorba költözzék át, még 
ha ott – ezzel a társadalmi rangkülönbséggel 
nem voltam tisztában – a „harmadrendű” nő- 
vérek alacsonyabb szintet képviseltek is a hie- 
rarchiában. Odaadtam, adminisztratív igazga- 
tónk tiltakozása ellenére, az egyetem teherko- 
csiját a költözködéshez (ami szintén ellenem 
esett majd latba), s a városi plébániának tisz- 
tességgel gondjaira bíztam a volt házi kápolna 
kegyszereit. 

Még a várossal is akadt elintéznivalóm. Fő- 
épületünk, egyben a rektorátus székhelye, a 
Sétatéren volt, itt ültem naponta a híres De 
Gerando-féle felsőbb leányiskola egykori iro- 
dájában, aktáim előtt, vagyis ugyanott, ahol tör- 
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ténetesen éppen keresztanyám, Mársits Rozina 
tevékenykedett, akiről Passuth László egy ön- 
életrajzi regényében neheztelően mint arisztok- 
ratabarát igazgatónőről ír. Ezt nem tudom el- 
lenőrizni, hiszen Temesvárról, ahol születtem s 
ahol keresztanyám akkor édesanyám igazgatója 
volt, nem emlékszem személyére, amikor pe- 
dig – rendszerint karácsonykor – Pozsonyban 
minket meglátogatott, még a hozott pompás já- 
tékokért voltam neki hálás. Igen ám, de megint 
csak a második világháború következménye- 
ként romos maradt az egyetemhez vezető 
úton tátongó térség szemben a színházépület- 
tel, ahol azelőtt a kolozsvári urak és polgárok 
mulatóhellyel egybekötött fürdőháza volt. Ezen 
a hol poros, hol sáros téren kellett átlá- 
bolnia diáknak–tanárnak, ha az Óvár felől kö- 
zelítette meg az egyetemet. Irgalmatlan felszó- 
lítást intéztem tehát a városi néptanácshoz 
(újabb ellenkezést váltva ki az adminisztráció- 
nál), s a tér rendezését sürgettem, felajánlva 
az egyetem részéről is kellő erőket a parkosí- 
tásra. Ilyen és hasonló elfoglaltságok mellett 
nem mulaszthattam el a kiterjedt napi levele- 
zést, egyszerűen abból az elvből kiindulva, 
hogy egy intézménynek minden befutó levélre 
választ kell adnia. Lehet, hogy ez megemlítés- 
re sem méltó természetesség, de sajnos, előbb 
is, később is nem egy helyt éppen a számozott 
és gondozott levelezés elmaradásán mértem 
meg nemzetiségi életképességünk gyengülő ér- 
verését... Titkárom, Kováts József, a későbbi 
történész és az államtanács tagja, úgy gondo- 
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lom, a felelősség iskoláját is elvégezhette hiva- 
talunkban, már ami a levelezés közügyi jelen- 
tőségét illeti. 

Itt a rektori hivatalban még csak a köteles- 
ség vezérelt, az Erdélyi Múzeum Egyesület 
történelmi levéltárának rendezése és bővítése 
azonban már a szenvedély erejével foglalkozta- 
tott. Ez a levéltár báró Huszár Pálné és Nemes 
Sarolta grófnő jóvoltából a régi Farkas utcán, a 
címeres kastély tíz szobájában kapott helyet, 
és Jakó Zsigmond professzor, Erdély történé- 
sze, nemcsak a háború alatt óvóhelyekre rejtett 
anyagot hozta ide rendre, hanem – a szovjet 
katonai hatóságoktól szerzett külön engedéllyel 
– már a frontátvonulást követő hetekben 
végigjárta Erdélyt, s az elhagyott vagy már jó- 
részt kifosztott kastélyokból egész rakomány 
anyagot mentett ide. Több mint egymillió ere- 
deti oklevél gyűlt össze az új levéltári termek- 
ben, ebből csak az erdélyi nagybirtokok levél- 
tára volt 2 kilométernyi folyóanyag. A mesés 
kincs darabonként került leltározás és konzer- 
válás alá, s szakszerű elhelyezésével ez a levél- 
tár Erdély leggondozottabb ilyenfajta intézmé- 
nye lett. Már az MNSZ közművelődési osztá- 
lya részéről támogattuk az Erdélyi Múzeum 
Egyesületet e kitartó munka véghezvitelében. 
A hagyományos egyesület vezetőségének de- 
mokratikus őrségváltásakor kerültem magam is 
Jakó Zsiga mellé, s most mint rektor még töb- 
bet tehettem az ügyért. Kétségtelen volt, hogy 
Erdély nemcsak politikai-történeti, hanem 
gazdaság- és társadalomtörténeti múltjának do- 
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kumentációját is biztosítjuk, s a másik szenve- 
délyes levéltári rendezővel, Venczel Józseffel 
együttműködve, harmadiknak állottam be a 
szinte mindennapi munkába, hogy kellő és illő 
vasajtókat szereljünk be, páncélszekrényt sze- 
rezzünk, festményekkel és szőnyegekkel éke- 
sítsük a szigorú rendben sorakozó állványok s 
különösen a tágas olvasóterem és külön lépcső- 
bejárat ilyetén módon előkelővé varázsolt össz- 
képét. Jó tanáccsal volt itt segítségünkre az 
egyetem részéről László Gyula is, akinek is- 
mert vágyálma volt minden muzeális szürkeség 
megtörése és az ilyen kutatási terepek és kiál- 
lítások élményszerűvé tétele művészeti szem- 
pontból. Bukarestben külön összegeket jártunk 
ki az MNSZ központjától és a Nemzetiségi 
Minisztériumtól, s a megnövekedett munka 
elvégzésére önkéntes erőkből rendes személy- 
zetet toboroztunk. Venczel József mellett Dar- 
kó László művészettörténész dolgozott, levél- 
tári segédőr lett Dani János egyetemi gyakor- 
nok, a jeles latinista, és Demény Lajos másod- 
éves egyetemi hallgató (a későbbi történész). 
A legszükségesebb adminisztratív teendők in- 
tézésére Nagy Jenő egyetemi előadó tanár, 
nyelvész és néprajztudós vállalkozott, előké- 
szítve az előrelátható államosítást tudományos 
felelősségünk és a jogegyenlőség kívánalmai 
szerint. A Bolyai Tudományegyetem diákjainak 
lelkes munkabrigádja állt készen akár a nyers 
fizikai teendők, akár a szakszerű levéltári ke- 
zelés munkálataira. Ha bármivel is segíthettem 
Jakóékat, szívből-lélekből úgy éreztem, hogy 
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velük együtt az új, szocialista magyar nemzeti- 
ségi közület honi gyökérverésén fáradozom. 

A légkör nem volt zavartalan. Megint besza- 
kadt a szivárvány, nyugodt számításaink újra 
összezavarodtak. Akárcsak a Tájékoztató Iroda 
előző évi Tito-ellenes fellépése, most a Buda- 
pestről érkező hírek Rajk László külügymi- 
niszter letartóztatásáról és perbe fogásáról 
nyugtalanítottak. A peranyag s magának a vád- 
lottnak önmarcangoló vallomása hihetővé tette 
– legalábbis innen Romániából –, hogy a kom- 
munista táboron belül újabb komoly veszede- 
lem támadt, s ha nem is volt semmi illetékessé- 
günk hozzászólni a politikai botránnyá dagadt 
ügyhöz, nem maradt akárcsak belső, lelki lehe- 
tőségünk sem a kételkedésre. Országot, pártot, 
szocializmust féltve néztünk a régi illegalista 
Rajk László tragédiája elé... Kétségtelenül 
befolyásolt mindnyájunkat az azóta oly félre- 
érthetetlenül leleplezett „koncepció”, Rajk ál- 
lítólagos összeesküvésének hivatalos rajzolatja, 
de magatartásunk számára döntő a Magyar 
Népköztársaság szeretete volt, ahogyan azt kü- 
lönben Révai József, az 1949-es centenáris fe- 
héregyházi Petőfi-ünnepség Budapestről érke- 
zett vendégszónoka is megmondta. Az emlék- 
mű előtt így kezdte beszédét: „Tudjuk, hogy 
Önök szeretik Magyarországot...”, s a továb- 
biakban erre támaszkodva éltette reálpolitikán- 
kat, amellyel Romániában a néptestvériség 
ügyét előbbre vittük. A román néppel közösen 
vállalt hazafiságunk s a szomszédos Magyaror- 
szág iránt érzett szeretetünk azonos alapja 
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anyanyelven és hagyományon túl már a szocia- 
lizmus közös hite volt, nem csoda tehát, ha 
gyanútlan felfogásunkban fájdalommal eltel- 
ten, de a magyar kormányzatnak előlegeztünk 
bizalmat. Talán ha Rajk László kiáll az igazá- 
ért, ha visszautasítja a vádaskodásokat, ak- 
kor... No de nem erről értesültünk. Révai Jó- 
zsef különben Andics Erzsébet történésszel 
együtt felkeresett bennünket a segesvári ün- 
nepségek után Kolozsvárt. Elvezettem őket a 
már megnyílt Farkas utcai EME-levéltárba. 
Csak úgy találomra nyúlt egy iratcsomóhoz 
Andics Erzsébet, s csodálattal fedezte ott fel 
Metternich és az aulikus Jósika Sámuel erdélyi 
főkancellár személyi levelezését... Megígér- 
tük, hogy a vastag iratcsomó anyagáról máso- 
latot küldünk tudományos felhasználásra (nem 
tudom, nem ellenőrizhettem már, vajon ez va- 
lóban megtörtént-e?). Ugyanilyen meglepetést 
keltettek a Bánffy-uradalmak színes mezőgaz- 
dasági tervrajzai is. 

Nálunk ekkor kezdődtek a verifikálások, 
vagyis vizsgálat alá vetették a párttagokat, akár 
a kommunista, akár a szociáldemokrata pártból 
avagy éppenséggel a MADOSZ és a Frontul 
Plugarilor kereteiből származtak át a Román 
Munkáspárt kötelékébe. Feleségemet is kisze- 
melték egy verifikáló bizottságba, elő is készí- 
tették, s büszke volt megbízatására. Én arra 
voltam büszke, hogy nem hagyta magát „tele- 
fonilag” befolyásolni, s bizony nem egy össze- 
tűzése volt óvatosabb társaival, amikor nem- 
csak a magyar, hanem a román, sőt a zsidó na- 
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cionalizmussal is szembe találta magát, avagy 
a karrierizmus eseteivel találkozott. Más a volt 
brassói szolgálólányt tisztelte benne, aki a 
MADOSZ demokratikus nemzeti mozgalmá- 
ban vállalt részt, én azonban ismertem egysze- 
rű földműves családját, hiszen beletartoztam 
már, s a „széköl katona” elődök egyenességét 
és keménységét, az unitárius neveltség purita- 
nizmusát és a szabad székely faluközösség igaz- 
ságérzetét is becsültem magatartásában. Nem- 
egyszer elébe mentem a Zápolya utcába, ahol 
egy kisajátított kúriában folytak a verifikálá- 
sok, s nemegyszer éreztem úgy, hogy az asz- 
szony, íme, politikában már fölém kereke- 
dett... Nem maradt el az egyetemi és főisko- 
lai vezető káderek (röviden ez volt a címzés) 
igazolása sem. 

Az Egyetemi Könyvtár egyik termében 
gyűltünk össze, itt folytak a kihallgatások szá- 
mos meghívott kartárs jelenlétében. Elnök: 
Mihai Dalea elvtárs Bukarestből. Volt az ilyen 
összejöveteleknek egy mindent tisztázó, forró 
erkölcsi hangulata. Nem bocsátották meg, ha 
valakiről kiderült, hogy a vasgárdával volt kap- 
csolata, Constantin Daicoviciu román egyetemi 
rektornak pedig egyenesen feltette a kérdést 
Teofil Vescan, a Bolyai Tudományegyetem fi- 
zika szakos egyetemi tanára, vallja-e még min- 
dig a polgári nacionalisták romantikus dáko- 
román kontinuitási elméletét? Daicoviciu, a 
történetesen éppen római kori történész, vilá- 
gosan és őszintén válaszolt: szerinte ez az el- 
mélet, ha még nem is bebizonyított, mégis 
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hasznos munkahipotézis, melynek segítségével 
új s újabb genetikai és helytörténeti ismeretek 
kerülhetnek napvilágra... Bende Bélától, a 
Protestáns Teológia rektorától valaki kihívóan 
megkérdezte, hogy kommunista párttag létére 
hisz-e Istenben? Erre már én is megmozdul- 
tam, s elmondtam, hogy kövendi lelkész korá- 
ban hogyan vezette Bende Béla faluját a MA- 
DOSZ oldalára és a Falvak Népe olvasói közé, 
ez most a döntő, s csak hálásak lehetünk an- 
nak, ha a hívők közt is vannak elvtársaink a 
szocializmus építésében. 

Végül rám került a sor. Világos képlet. Kö- 
zéposztálybeli származék, de a harmincas évek 
elejétől kommunista, az illegális KRP tagja 
1935 óta. Voltak ilyen előnyeim az előttem 
vizsgáltakkal szemben, verifikáltak is, de az el- 
nök megjegyezte, hogy van egy téves elméle- 
tem, mely szerint Észak-Erdély hovatartozását 
az antifasiszta háború román katonai eredmé- 
nyei döntötték el... Szerinte ebből az volna 
kiolvasható, hogy Horthyék, ha idejében kiug- 
ranak a német szövetségből, megtarthatták 
volna ezt a területet, holott ennek mint román 
földnek vissza kellett kerülnie a maga országá- 
ba. A megjegyzés elhangzott, de feleletet nem 
vártak rá, a gyűlés zajlott tovább. Törhettem a 
fejemet, hogy ki s miért súghatta Daleának a 
fülébe ezt a talán a Világosság valamelyik régi 
cikkében eltemetett magyarázatomat a történe- 
lem forgásáról. 

Túl voltam első kurzusaimon s a doktori ér- 
tekezleten, megnyílt az EME levéltára is, ra- 
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gyogott a nyár, s kiérlelődött bennem az egye- 
tem általánosabb nemzetiségi hatékonyságá- 
nak, a népélet gyakorlatához való közelítésé- 
nek gondolata. Előzmények voltak, ezekre hi- 
vatkozhattam. A Bolyai Tudományegyetem 
már az MNSZ népfőiskoláinak felállítása ide- 
jén szabadegyetemet szervezett a munkásneve- 
lés előmozdítására, s ugyancsak az egyetem 
külterjes szerepvállalását értékelhetjük a köz- 
gazdasági karon működő Gazdasági és Társa- 
dalompolitikai Intézet egy merész üzemisme- 
reti kísérletezésében. A Kohn Hillel professzor 
vezetése alatt álló munkaközösség a vasúti 
műhelyek technikusaival és élvonalbeli munká- 
saival együtt vizsgálta meg az üzem munkáját a 
többtermelés szempontjából, s az anyagot A 
munka termelékenysége a kolozsvári vasúti fő- 
műhelyekben című tanulmánykötetbe foglalva 
1948-ban az egyetem kiadásában megjelentet- 
te. A tanulmányírók (köztük Berényi Ádám, 
Földes László, Huszár Andor, Keszy-Harmath 
Sándor, Tóth Sándor) utat nyitottak az eladdig 
csak elszórtan jelentkező gyári szociográfiá- 
nak, s a Világosság hasábjain méltán sürgette 
Jancsó Elemér a folytatást. Gaál Gábor vezeté- 
sével megszerveződött az egyetem Társada- 
lomtudományi Intézete is, mintegy a régi Er- 
délyi Tudományos Intézet korszerű marxista 
változataként, a valóság kollektív kutatását 
tűzve zászlajára, s a Soós Ilona professzornő 
vezette Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet 
is annak tudatában folytatta az ércek és ás- 
ványvizek újszerű vizsgálatát, szakmunkákat 
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készítve elő, hogy Erdély mindeme értékes 
nyersanyagok klasszikus hazája. 

Mindezt a nyitást szerettem volna tovább 
szélesíteni, és így az egyetemet közművelődé- 
sünk központjává fejleszteni, amikor összehív- 
tam a dékánokat, s előterjesztettem elképzelé- 
semet, hogy minden fakultás indítson népsze- 
rű, tömegnevelő szakfolyóiratot, így serkentve 
a középiskolás fiatalságot korszerű pályavá- 
lasztásra s főleg egyetemi hallgatóinkat közlés- 
re tanulmányaik során. A terv váratlan helyes- 
lésre talált. Az az élenjáró tantestületi fórum, 
amely tagadhatatlanul bizonyos óvatossággal 
(bizonyára fenntartásokkal is) fogadta rektori 
működésem megkezdését, most egyetértett ve- 
lem, azaz – egy személy kivételével! Csehi 
Gyula tanulmányi igazgató tiltakozott a szoro- 
san vett egyetemi munkakeretek túllépése el- 
len, felháborodásában felkelt, s elhagyta az 
üléstermet. Régi jó barátomról volt szó, sokat 
tűrtünk együtt a román királyi diktatúra és a 
Horthy-időszak megpróbáltatásai közt, de ta- 
lán az illegális pártkörökben, sőt az illegális 
sajtóban is ellene emelt – mindenképpen túlzó 
és elfogult – vádak késztették most arra, hogy 
mereven előírásos, a szabad kezdeményezések- 
kel szemben gyanakvó s a nemzetiségi törekvé- 
seket eleve megóvatoló, saját lényével ellenté- 
tesen is dogmatikus szélsőséges legyen... 
Amitől, azt hittem, az egyetemi pályára érve 
megszabadultam, a Bogdan-csoport szelleme 
most itt is elért. Rá kellett jönnöm, hogy a ta- 
nulmányi igazgató beiktatott diák-informáto- 
rokkal meg is figyeltet. 
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Nem találkoztam Csehi Gyula támogatásával 
egy másik nyári kezdeményezésem esetében 
sem. Ugyancsak az elmélet és a gyakorlat, a ta- 
nítás és a közélet közelebbhozása végett külön 
összegeket szereztem a minisztériumtól nyári- 
őszi diákkiszállások számára. A tanszékek pro- 
fesszoraival és más tanerőivel karöltve célul ál- 
lítottam fel szakok szerint, hogy a tanévadbeli 
zárt egyetemi foglalatosság a helyszínen szer- 
zett tapasztalatokat is feldolgozzon. Úgy vél- 
tem, a számunkra elméletet és gyakorlatot egy- 
befogó marxista–leninista főiskoláztatás esz- 
ményét közelítjük meg, ha botanikusainkat ha- 
vasi legelők ellenőrzésére, kémikusainkat a 
tordai és feketeerdői üveggyárak munkamód- 
szereinek tanulmányozására, nyelvészeinket 
egy moldvai csángó nyelvtérképezésre (kerék- 
párt kértek, megkapták), filológusainkat régi 
székelyudvarhelyi vagy szatmárnémeti könyv- 
tárak rendezésére, fizikusainkat és matemati- 
kusainkat múzeumok és iskolák elfelejtett tu- 
dományos eszközeinek és szakmunkáinak fel- 
kutatására, néprajzosainkat Kalotaszeg bejá- 
rására, közgazdászainkat falu-kutatásra és 
újabb üzemszociográfiai munkára ösztökélem. 
A csoportok el is indultak. Egyedül a filozófu- 
sok részéről kaptam visszautasítást. Körlevele- 
met Gaál Gábor ezzel a szöveggel küldte visz- 
sza: „Nem szállunk ki!” Ismervén atyai jóba- 
rátom, az egykori Korunk-szerkesztő szorult 
helyzetét az Utunk szerkesztőségében és a tan- 
széken is, mindkét helyen éppen Csehi Gyula 
fegyelmezte, e tekintetben nem feszegettem 
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tovább elképzelésemet, holott elsősorban a fi- 
lozófusoktól vártam volna a gyakorlati tapasz- 
talatok és irányadó elméletünk mindenkori ösz- 
szegezését felső fokon. 

A nyári helyszíni tapasztalatgyűjtés tábláza- 
tait, felvételeit, statisztikáit és főleg tárgyi bi- 
zonyítékait kiállításon készültünk bemutatni az 
októberi forradalom november 7-i évfordulója 
alkalmából. A központi épület tornatermét sze- 
meltük ki erre a célra. Igaz, könyvtári olvasó- 
teremnek akartuk ezt a tágas helyiséget átala- 
kítani, de jeles vendégünk, Groza Péter mi- 
niszterelnök közbeszólt. Beült órákra, meg- 
nézte laboratóriumainkat, ellátogatott a 
szárnyépületben berendezett Ocskó Teréz 
Leányotthonba, s szóba elegyedett a diákokkal 
a folyosón, majd elmondta észrevételeit a rek- 
torátuson. A tornateremmel kapcsolatos ter- 
vünk nem tetszett neki, saját pesti diákkorára 
hivatkozott, amikor is nemcsak jogot tanult, 
hanem sportolónak is edzette magát, s ránk 
szólt: 

– Ne csináljanak betűrágó kukacokat a mi 
drága ifjainkból és leányainkból, akik többsé- 
gükben ma már munkások és földművesek 
gyermekei. Adjanak módot nekik, hogy minden 
szünetben vagy akár szabad idejükben is hasz- 
nálhassák a nyújtókat meg a bakokat. A köny- 
vek ott vannak a tanszéken és az Egyetemi 
Könyvtárban... 

A kiállítás tervét azonban nem adtuk fel, ez 
úgyis csak rövid időre vette igénybe a torna- 
épületet. Egy kitűnő ifjú, Csendes Zoltán, az 
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egyetem statisztikai tanszékének tanára, vállal- 
ta a rendezést, s amit még láthattam az előké- 
születek során, az felülmúlta képzeletemet. A 
régészek és a néprajzosok látványos anyaga 
még hagyján, de a botanikusok több négyzet- 
méternyi gyepet fejtettek le a havasról a maga 
hasznos vagy haszontalan növényzetével, a ké- 
mikusok saját üvegfúvásukat szembesítették a 
gyári termékekkel. Minden kutatócsoport ki- 
tett magáért. Értékes ódon fizikai műszerek, 
pompás régi könyvek kerültek elő rejtekeik- 
ből, még az orosz nyelvszakosok is jelentkez- 
tek a magyar irodalom orosz nyelvű s a szovjet 
írók magyar nyelvű fordításköteteinek bemu- 
tatásával. Térképek, színes táblák mindenfe- 
lé... Sajnos itt a tanszemélyzettel magunkra 
maradtunk. Csehi Gyulának nem tetszett a ta- 
nulmányi szabványokat keresztező munka, 
Gáll Kálmán pedig, az egyébként pontos és 
gondos adminisztrátor, egyenesen rendzavarást 
látott a mozgásban (ki is készítették a diákok a 
faliújságban, kiragasztva az egyetemépület ké- 
peslapját s megtoldva egy füstölgő gyárké- 
ménnyel, alatta felírva: „Gáll Kálmán egyete- 
me”). 

Szép meghívót kaptam a Hunyadi László 
operai bemutatására. Rebivel együtt el is men- 
tünk 1949. november 3-án az előadásra. A szü- 
netben odaküldte az Utunk szerzői áttekintésre 
oldalas recenziómat Bányai László akkoriban 
megjelent Harminc év című, a romániai ma- 
gyarság 1919 óta eltelt évtizedeit átfogó törté- 
nelmi esszéjéről. A kefelenyomatban nem volt 
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hiba. Éppen csak sohasem jelent meg a cikk, de 
erről sokáig nem tudhattam. Hazaérkezve 
ugyanis három ember utánunk nyomult a lakás- 
ba, házkutatási felhatalmazást és letartóztatási 
parancsot lobogtatva. Hangtalanul tettünk-vet- 
tünk, felkaptam a pamlagról alvó Ferkő fia- 
mat, és a másik szobában befektettem az 
ágyamba (fel sem ébredt), s hát mit is tegyek? 
Álltam az elvtársak rendelkezésére. Az egyik 
habzó dühvel dobálta szét gyanús könyveimet, 
míg rá nem talált az Apor-kódex hasonmás ki- 
adására, ez kellett neki, fel is kiáltott diadalma- 
san: 

– Titkosírás! 
A komolyabbnak megmondtam, hogy itt va- 

lami tévedés van, különben is mentelmi jog véd 
mint nemzetgyűlési képviselőt. Legyintett, s 
csak annyit mondott, hogy mindössze kihall- 
gatásról van szó, hamar hazajöhetek. Ebben 
maradtunk. Rebi kabátot borított vállamra, itt 
a kalap, mehettem az éjszakai jövevényekkel. 
Nálunk volt ekkor megszállva Benkő Samu, 
magára húzta a takarót, őt mintha nem is vet- 
ték volna észre. Ottléte megnyugtatott, csalá- 
dom támasza lesz, ha netalán napokig távol kell 
maradnom. 

Le a lépcsőn, végig – szótlanul – az éjszakai 
csöndben, s a Majális utcán befordultunk az ál- 
lamvédelem épületébe. Még virradat előtt gép- 
kocsin Bukarestbe vittek, együtt a szintén azon 
éjjel letartóztatott Antal Dániellal. Kereken 
húsz hónap múlva lerongyolódottan érkeztem 
vissza. Egy kis időre. 
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Első letartóztatásomat követően összesen 615 
napot töltöttem előbb az államvédelem buka- 
resti épületének alagsorában, majd Jilava hír- 
hedt várbörtönében. Amit a végül is céltalan- 
nak tűnt vizsgálat során vagy a cellákban átél- 
tem, regényszerűen érdekes akár a kihallgatók 
személye s vallatásaik módja, akár a fogolytár- 
sakkal folytatott végtelen beszélgetések miatt, 
de mindez aligha tartozik az emlékirat műfajá- 
ba, ahol mégiscsak a történelmi mozgás, a tár- 
sadalmi kibontakozás vagy hátrálás, szóval egy 
mozgalmi korkép, a közügy s az egyes szemé- 
lyek ebben viselt szerepe tisztázandó. Maga a 
börtönélet: kirekesztés a történelemből, elzá- 
rás a társadalmi folyamatok elől. Megírtam már 
vagy élőszóban elmondottam nem egy különál- 
ló epizódot börtönbeli élményeimből, most 
azonban arra vigyázok, hogy az egész zavaros 
és ellentmondásos személyi históriából is kö- 
zösségi mondandóm lényegét, a romániai ma- 
gyarság sorsmenetét hámozzam ki s örökítsem 
meg valamiféle tanulságul. 

Egyáltalán: hogyan jutottunk annyian a Ma- 
gyar Népi Szövetség, sőt a pártélet élenjárói 
közül ebbe a megalázó helyzetbe? Mert a leg- 
nagyobb titkolódzás ellenére is szerre kiderült, 
hogy Antal Dániellal nem maradtunk ketten a 
bajban. Vagy a kihallgató tisztek elszólásaiból, 
vagy a sokszor cserélődő cellatársak híradásá- 
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ból hetek–hónapok teltével felbukkantak a ne- 
vek: Kurkó Gyárfás is fogoly, Csőgör Lajos és 
Méliusz József is, és talán a mi rejtélyes 
ügyünkkel függ össze Márton Áron gyulafe- 
hérvári püspök fogvatartása (róla legendák ke- 
ringtek, önfeláldozó segítőkészségéről számol- 
tak be alkalmi sorstársai). A legkevésbé sem 
gondoltam arra, amit évek múlva Goldberger 
Miklós, a párt egy központi aktivistája mon- 
dott el nekem bizalmasan: Rajk László arra a 
nyílt színen elhangzott vallomására, mely sze- 
rint a magára vállalt összeesküvésnek Romá- 
niába is elhúzódtak a szálai, a párt Rangecz Jó- 
zsefet, a Végrehajtó Bizottság tagját, gyorsan 
Budapestre küldte, s mert hivatalosan nem 
tudtak neki választ adni, egyenesen a fogoly 
cellájába vezették be... Rajk sem mondott ne- 
vet, hanem azt ajánlotta, hogy keresse csak 
meg a román párt is ellenfeleit a maga kebelé- 
ben! Hogy ezeket éppen bennünk akarták 
megtalálni, arra lelkiismeretünk szerint nem 
következtethettünk semmiből. 

A kihallgatás nem is ebből indult ki. Amo- 
lyan szigorított verifikálásnak tűnt, ahogyan 
heteken-hónapokon át csak az életrajzomat s 
annak minden mozzanatát követelték rajtam, s 
ebben bizony véletlenül sem akadt támpont ar- 
ra, hogy a Tito-féle üggyel engem is összekös- 
senek. És én írtam, írtam a gyermekkoromtól 
csehszlovákiai diákkoromon, a MADOSZ anti- 
fasiszta munkájában való résztvételemen, a 
Horthy-időszakbeli tanítóságom kalandján és 
tartalékos katonai átképzésemen át az el- 
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lenállási mozgalomig, a felszabaduláskor viselt 
szerepemig s az MNSZ, végül az egyetem 
keretében végzett munkámig mindent, min- 
dent, soha ki nem hagyva az erkölcsileg kötele- 
ző bírálatot és önbírálatot. Egyáltalán: fogsá- 
gaim egész ideje alatt az egyenes szókimondás, 
a pontos közlés eszközével igyekeztem mindazt 
megvédeni, amiben mozgalmi részem volt, ab- 
ban bizakodva, hogy tényközléseim segítgetik a 
felsőbbséget is a helyes tájékozódásban ott, 
ahol számára bármi homályos. Ez simán ment 
addig, amíg egy éjjel fel nem rángattak, s or- 
romra a szokásos fekete pléhszemüveget rakva 
fel nem vittek egy liften valamelyik felsőbb 
emeletre, egyenesen egy ezredes elé. Kellemes 
légkör, egy kis civilizáció fogadott a rideg 
betonfülke után, s az ezredes elég udvarias 
volt. Olvasta (fordításban) életrajzomat, még 
gratulált is mindenhez, éppen csak megkért, 
hogy most aztán valljam be, milyen összeeskü- 
vésről tudok, milyen államellenes készülődés- 
ben vettem részt, mert már feltűnő, hogy 
mindazt gondosan elkerültem, amiről pedig ne- 
kik bizonyítékaik vannak! Igen, nem nekik van 
az én vallomásomra szükségük, hiszen – s itt az 
ezredes rámutatott egy páncélszekrényre – ke- 
zükben van az anyag, hanem nekem áll érde- 
kemben a töredelmesség, Rajkkal való titkos 
szövetkezésem bevallása. Egy hét a haladék, 
gondolkozzam! 

Elképedtem. Önéletrajzom megfelelő pont- 
ján az a különben jelentéktelen körülmény is 
szerepelt, hogyan fogadott minket Rajk Lász- 
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ló, akkoriban belügyminiszter, 1948 tavaszán a 
Keleti pályaudvaron, amikor is megismerked- 
tem vele, de hiszen sem azelőtt, sem azután 
nem találkoztunk többet egymással. A cellába 
visszatérve mindenesetre jobban aludtam, mint 
máskor, mert ha erről van szó, akkor akár már 
holnap haza is engedhetnek... Pedig az ezre- 
desnél tényleg rejtőzhetett valami. A további 
kihallgatások most már egyenesbe kerültek, 
Rajkról volt szó jó ideig, s közölték velem, 
hogy létezik egy filmfelvétel a romániai kül- 
döttség fogadásáról Budapesten, s azon bizony 
én Rajk Lászlóval kezet szorítok. Az ezredessel 
többet nem volt szerencsém (híre járt, hogy őt 
leplezték le valamiért, ilyen idők jártak, s el- 
csapták), s egy-két hét múlva megállt az egész 
menet. Hiába, még naptár szerint is meg lehe- 
tett állapítani, hogy sem ott Pesten, sem ké- 
sőbb, Rajk hivatalos bukaresti látogatásakor, 
nem kerülhettünk össze. A nyomozás azonban 
folytatódott. A Magyar Népi Szövetség lett a 
vizsgálat tárgya, olyan részletekig, hogy a fel- 
vett jegyzőkönyvekből akár meg is lehetett 
volna vagy meg lehetne írni a román demokrata 
erőkkel közösen küzdő s a szocializmust meg- 
alapozó nemzetiségi szervezet máig hiányzó 
szabatos történetét. 

Honnan is tudom, hogy ilyen nagy száma 
volt az MNSZ-re vonatkozó jegyzőkönyvek- 
nek? Volt cellámban egy betonasztal, linó- 
leumába elődeim malomjátékhoz való alapraj- 
zot véstek. Társam, egy fiatal „ezredfia” had- 
nagy, mindig megkért, hozzak neki cigarettát, s 
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szerencséjére a vizsgálatot végző fiatal tisztek- 
től sikerült is cigarettát szereznem. A fiatal- 
ember (nevét elfelejtettem) titkosan szerzett 
gyufájával rágyújtott az ajándékra, én nem do- 
hányoztam, ő tehát elszívta, s az idő telését jel- 
zendő, odanyomtuk a tüzes csikket a betonasz- 
talhoz. Öt fekete pont került egymás mellé, az- 
tán alatta még egy sor, le a padlóig, ez már a 
tizenötödik sor volt, akkor abbahagytuk. Nem 
a kihallgatás állt le, hanem a csikk-foltok szá- 
mára nem maradt több hely. Ezt a legényem- 
bert háborús bűntettel vádolták. Elmondta ese- 
tét. Visszavonuló csapattestének volt két „zsi- 
daja”, ezek bonyolították le az ezred minden- 
féle kereskedelmi ügyleteit Ukrajnában. Egy 
napon rajtuk ütött egy német őrség, s a hely 
színén felkoncolta mind a kettőt. A vád szerint 
ő hozta oda a németeket, a maga előadása sze- 
rint meg akarta őket menteni, de nem sikerült. 
Lehet, hogy neki volt igaza, mert évek múlva, 
felmentetten, felkeresett. Szegényparaszti árva 
volt, katonáéknál nevelkedett, s a maga ízes 
moldvai táj szólásában rengeteg tréfás mesét és 
huncutságot mondott el nekem, gazdagítva 
román folklórismeretemet. Társunk lett a cel- 
lában egy jugoszláv partizán is, vaskos fekete 
montenegrói. A Dunát úszta át, hogy Romániá- 
ban Tito ellen küzdhessen, Bukarestben egy 
Belgrád-ellenes lapot is szerkesztett, aztán le- 
bukott azzal a gyanúval, hogy provokátorként 
jött át román területre. Verekedős legény volt, 
mindig négy őr jött érte, ha kihallgatásra hív- 
ták. Na, tőle a híres jugoszláv partizánharcok 
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mindennapjába kaptam betekintést (tudott már 
valamit románul), kegyetlen részleteket a né- 
met megszállók és a hazafiak véres összecsapá- 
sairól. 

A kihallgatások során sok olyan kérdést tet- 
tek fel nekem, melyekből a megvizsgálandó 
problémák elég bő ismeretére következtethet- 
tem, de már a tények, jelenségek, történések 
megítélésénél csapdaszerű kiforgatásokra, 
nemegyszer torzításokra lettem figyelmes. Itt 
volt például mindjárt a felszabadulást közvetle- 
nül megelőző kolozsvári németellenes mozga- 
lom értelmezése. Senki sem tagadta, mindig is 
nyilvánvaló volt, hogy az Erdélyi Párt ama 
frakciója, amely angolbarát grófjaival antifa- 
siszta táborunkhoz csatlakozott, a Horthy-féle 
kiugrás szorgalmazásával Észak-Erdélynek a 
magyar állam keretében való megmaradását 
kívánta előmozdítani, voltak is a csoporttal 
ilyen tárgyú vitáink, de az is számtalanszor 
tisztázódott már, hogy a munkásegységfrontra 
támaszkodó népi ellenállás a maga nemcsak 
magyar, hanem román erőivel is nem a határok 
ilyen vagy olyan megvonása érdekében sürget- 
te a kiugrást s szabotálta az üzemek, a lakos- 
ság, a kulturális kincsek elhurcolását, hanem a 
demokratikus erők győzelmét szolgálta a hitle- 
ri fasizmus és annak minden szövetségese fe- 
lett. A Teleki-csoport nem érte el célját, a ma- 
gyar kiugrás elkésett, de az ellenállásba tömö- 
rült népi erők a felszabadító szovjet és román 
hadsereget fogadva, már a világháború ideje 
alatt nemzeti különbség nélkül hozzáláthattak a 
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demokratikus Románia építéséhez. Hogy vol- 
tak-e olyan törekvések, amelyek Észak-Erdély 
átmeneti szovjet katonai kormányzatát meg- 
hosszabbítani s a Groza-féle demokratikus 
román közigazgatás bevezetését hátráltatni 
kívánták volna? Tagadhatatlan, hogy a Maniu- 
gárdák gyilkosságai s a román nacionalizmus 
folytatólagos megnyilatkozásai aggályokat éb- 
resztettek a magyar lakosságban a bekövetke- 
zendőkkel szemben, de hiszen éppen ez volt a 
Magyar Népi Szövetség tudatos reálpolitikája, 
hogy megerősítse csatlakozásával a román de- 
mokratikus kormányzatot, s elejét vegye min- 
den további nemzeti súrlódásnak! Ez a törek- 
vésünk állandó felvilágosító munkát jelentett 
az aggályok eloszlatására, s természetesen két- 
oldali harcot akár a magyar, akár a román na- 
cionalista gondolkodás, fellépés, agresszió el- 
len. 

Úgy éreztem, sikerült nem egy félreérthető 
vagy éppenséggel félre is értett kérdést az an- 
két során tisztáznom, annak ellenére, hogy 
küszködtem a román nyelvvel, hiszen olténiai 
katonáskodásom óta tulajdonképpen csak most 
volt újra alkalmam a román fogalmazás árnya- 
lataira, a kifejezéstechnika módozataira felfi- 
gyelni és ügyelni. Akármilyen kényes is volt 
nem egy régi vita felújítása (vizsgáztatóim töb- 
bet tudtak nálamnál a kimondottan pártkörö- 
kön belüli, s főleg a kommunisták és szociálde- 
mokraták közt lezajlott – nemegyszer heves – 
eszmecserékről), éppen e viták ismeretében 
vált egyre világosabbá az MNSZ döntő szerepe 
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minden vélemény közös nevezőre hozásában, a 
népi demokrácia megszilárdításában, a ro- 
mán–magyar együttműködés elmélyítésében s 
a szocializmus alapjainak lefektetésében. 

Közben nem szűntek meg a célzások az állí- 
tólagos összeesküvésre, s szinte mulatságos 
volt, hogy fiatal „anketátor”-aim milyen fogá- 
sokkal tértek újra meg újra vissza a nyomozás e 
vesszőparipájára. Most már a Világosság cik- 
keit is felhozogatták, hivatkozva a kolozsvári 
színházban elhangzott MNSZ-ellenes támadá- 
sokra, a székelyudvarhelyi tüntetésre, az 
MNSZ nemzetiségi kiszélesítésének körülmé- 
nyeire, majd az „elvtelen magyar egység” le- 
leplezésére... Mindez azonban éppen az én 
védekezésem malmára hajtotta a vizet. Hogy- 
ne, reakciós vagy legalábbis félrevezetett ele- 
mek ostromának voltunk kitéve, de hiszen ép- 
pen ennek leküzdésével, visszautasításával, le- 
szerelésével teremtettünk bizalmat a haladó 
román demokrácia, az Országos Demokrata 
Arcvonal oldalán s a pártban, melyhez magam 
is tartoztam! S itt meg kellett magyaráznom a 
fáziskülönbséget politikánk két szakasza közt. 
Előbb minden lehetséges erőt, tehát személyt, 
intézményt, egyházat, társadalmi réteget moz- 
gósítanunk kellett saját vezetésünk alatt akár a 
magyar restaurációs törekvésekkel, akár a 
Maniu-féle román ellenzékkel szemben, amely 
a magyar jobboldali erőket is maga mellé akarta 
állítani. Ez volt történelmi szerepünk első fele- 
lős szakasza. A népi demokrácia hatalmának 
megszilárdulása s az MNSZ-nek a hatalomban 
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való osztozása idején, tehát egy második, fej- 
lettebb szakaszban, már a szocialista tovább- 
menetelre nyitott legszélesebb dolgozó rétegek 
– a nagy népi tartalék – felszínre hozásával, így 
a falusi szegénység bevonásával kellett szerve- 
zetünket új feladatokra is alkalmassá tennünk. 
Szóval jól-rosszul előadtam mindazt, ami reál- 
politikánkat minden szakaszban megmagyaráz- 
za az antifasiszta kolozsvári ellenállástól a 
szovjet katonai közigazgatás alatt megteremtett 
népi demokrata alapokon át a Groza-kormány 
megerősítéséig, majd a szocializmusra való át- 
térés forradalmiságáig. Lelkiismeretem most 
már nyugodt volt minden tekintetben: megvéd- 
tem mindazt, amiért társaimmal együtt éltem. 
A vizsgálatot folytató karhatalmi közegek 
azonban nem ezt várták. Mindez csak mellék- 
körülmény, esetleg leplező színfal volt egy fan- 
táziájukban kiszínesedett nagy Titok, egy rej- 
tett Államellenes Összeesküvés, a szocializmus 
és a Szovjetunió ellen irányuló erdélyi Puccs 
még mindig be nem bizonyult koncepciójához 
viszonyítva. 

Vagyis: a nyomozás holtpontra jutott. 
Még olyan könnyen kisiklatható témáról is 

világos volt részemről a magyarázat, mint ami- 
lyen a nagy felhajtással rekonstruált, megdra- 
matizált, lerajzolt találkozás volt Gyöngyösi 
Istvánnal, a bukaresti magyar ügyvivővel. Én a 
fiatal diplomatát még Budapestről ismertem, 
Arató Andrásnak, a Magyar Nemzet szerkesz- 
tőjének 1943-ban meglátogatott társaságából. 
Úgy 1946-ban történhetett, hogy áthívott a 
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szomszédból Méliusz József, Gyöngyösi itt van 
nála, jöjjek. Egymás mellett laktunk a Pasteur 
utcában, csak egy rozoga kerítésen kellett át- 
bújnom, s Méliuszéknál voltam. Kereskedelmi 
ügyletről volt szó, Kurkó Gyárfás megbízásá- 
ból Méliusz arra akarta rávenni a magyar ügy- 
vivőt, hogy adjon kedvező jelentést Nagy Fe- 
renc akkori magyar miniszterelnöknek az 
MNSZ-ről egy kukoricaszállítási vagy hasonló 
külkereskedelmi üzlettel kapcsolatban. Bonyo- 
lultnak hangzik, holott egyszerű volt a dolog. 
Groza miniszterelnök román részről 3 száza- 
léknyi részesedést ígért az MNSZ javára Ro- 
mánia és Magyarország kereskedelmi forgal- 
mából, s ezt magyar részről Nagy Ferencnek is 
jóvá kellett volna hagynia. Igen ám, de a kis- 
gazdavezér nem volt hajlandó hozzájárulni a 
„kommunista” MNSZ pénzügyi támogatásá- 
hoz. Akadt egy megoldás: ha ugyanis én kije- 
lentem, hogy az így javunkra eső összeget ki- 
mondottan és csakis közművelődési célokra 
fordítjuk, folyóiratokra, színházakra, népfőis- 
kolákra, akkor megkaphatjuk Budapest bele- 
egyezését. Szívesen mondtam igent, a Groza- 
féle ajándék Nagy Ferencék hozzájárulása ese- 
tén lényegesen alátámaszthatta kulturális mun- 
kánkat. Ennyi volt az egész. Most a nyomozás 
alaprajzot készített a szobáról, ahol a találkozás 
történt, s meg kellett jelölnöm, ki hol ült, hon- 
nan hozták be a feketekávét... Mint valami 
krimiregényben a gyilkosság helyszíni lejátszá- 
sa, olyan volt ez az eljárás, de hát még itt sem 
volt semmi rejteni való, s reméltem, hogy az e 
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tárgyban bizonyára szintén kihallgatott Méli- 
usz sem téveszti el az ajtót és az ablakot. Az 
MNSZ gazdasági osztályának működését nem 
ismerem, máig sincs fogalmam arról, hogy a 
Groza-féle juttatás a két ország közti áruforga- 
lomból nekünk mennyit jövedelmezett, annyi 
azonban bizonyos, hogy akárcsak a szeggyűj- 
tés, ilyen kereskedelmi ügylet is enyhítette 
anyagi gondjainkat mindaddig, amíg közműve- 
lődési eszközeink és intézményeink be nem ke- 
rültek az állami költségvetésbe. 

Az egész MNSZ-felülvizsgálat előírásos 
próbával zárult. Lent a cellában előre figyel- 
meztettek, hogy ez lesz a sorozatos kihallgatás 
befejezése: felvisznek, s őrséget állítva mellém 
két nap, két éjjel nem hagynak aludni, míg 
csak be nem vallom bűneimet. Hát tényleg fel- 
vittek. A vizsgálat szobájába hozták utánam az 
ételt, innen csak szükségletemet végezni moz- 
dulhattam ki, egyébként szabad beszélgetéssel 
telt az idő. Az „anketátorok” hivatalos idejük 
szerint váltogatták egymást. Aki legtöbbet volt 
velem, egy talán nagyváradi, magyarul tudó 
vagy éppen magyar ember (németesen csengő 
nevét egy képeslapról olvashattam le, melyet 
előttem gyanútlanul olvasott, de ezt a nevet 
nem jegyeztem meg), egészen barátságosan 
megmondta, hogy kihallgatásaim jegyzőköny- 
vei tulajdonképpen kimerítették a tárgykört, 
legfeljebb valami végszót tehetnék még hozzá, 
esetleg a várva várt töredelmes vallomást ösz- 
szeesküvői szerepemről... Papiros, ceruza 
volt előttem, időnk is volt elég, rajzolgatni 
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kezdtem. Furcsa, hogy mi jutott eszembe, de 
feleségem faluját térképeztem fel, az erdővidé- 
ki Vargyast. Gondosan megjelöltem a római 
kor nyomait, a Szent László korabeli Kakas- 
borozdát, ezt az erdőkön átvágó sáncvonalat, a 
Daniel-kastélyt, a valamikor lármafát hordó 
Látóhegyet, a tatárok betörésére emlékeztető 
utcát és hidat, a székelykapukat. A rajz sike- 
rült, a kihallgató tisztnek egyenesen tetszett. 
Hirtelen ötlettel megkért, nahát, így rajzoljam 
le neki magánhasználatra a Magyar Népi Szö- 
vetség szervezeti keretét, osztályait, hatókörét 
s a vele kapcsolatos társadalmi és politikai vo- 
natkozásokat. Kérését azzal támasztotta alá, 
hogy eddig leadott anyagom szinte áttekinthe- 
tetlen, rajta akar eligazodni éppen az én érde- 
kemben. Jól van. Magamat erőszakkal, azértis, 
ébren kívántam tartani, s ez a vázlat néhány 
órára el is űzte a már erősen környékező álmot. 

– Nagyszerű! – mondotta a hadnagy vagy 
főhadnagy, már nem tudom a rangját. – Ez te- 
hát az az összeesküvés! 

– Bocsánat! Ez a Magyar Népi Szövetség, 
ahogy kérni tetszett! 

– Jó, jó, ki hogy fogja fel... – válaszolta 
rejtelmesen. 

Többre nem emlékszem. Egy erre a célra 
termett, hatalmas alak vitt le karjaiban, har- 
madnapjára a cellában ébredtem fel. Azt hit- 
tem, most már nyugalmam lesz, de megint fel- 
rendeltek. Váratlanul egy ismeretlen, magas 
rangú tiszt jelent meg, s alaposan lehordott. 
Hogy én kigúnyolom az ő alárendeltjeit, mert 
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talán kevésbé iskolázottak, s összeesküvésnek 
állítok be olyasmit, ami mindvégig közismerten 
legális, pártszerű működés volt, de a lényeget, 
hogy én éppen anyagomtól eltérően, sőt azzal 
szemben egy összeesküvés vezetője voltam, azt 
elhallgatom... Választ nem várva, levitetett. 

Néhány nap múlva számos más fogollyal 
együtt erős katonai fedezettel kiszállítottak a 
múlt században Bukarest védelmére épült erő- 
dítménybe, Jilavára. Akikkel együtt tettem 
meg az utat, azt suttogták, hogy ezzel kihall- 
gatásuk, tehát az enyém is, véget ért, jön az 
ítélet avagy a hazabocsátás. A lezajlottak után 
nem volt kétséges előttem, hogy az utóbbi kö- 
vetkezik, s a fényes kék eget azzal a bizalom- 
mal néztem, a friss levegőt azzal az örömmel 
szívtam magamba, hogy nemcsak az én ügyem 
tisztázódott, hanem győzött a mi reálpolitikánk 
is, a MADOSZ, az antifasiszta ellenállás, az 
MNSZ igazsága. 

Egy boltíves folyosóba vezettek. A félho- 
mályban le kellett vetkőznöm meztelenre, az őr 
kitapogatta holmimat, nincs-e benne tű, szeg, 
zsinór, papír, ceruza vagy hasonló veszélyes 
tárgy elrejtve, s csak ezután nyílt meg előttem 
egy tömör deszkaajtó. Ruhámat gyorsan ma- 
gamra kapva, hatalmas hodályba léptem. Jobb- 
felől egy feketére öregedett faállvány föld- 
szintjéről és emeletéről harminc kíváncsi arc 
meredt rám. Ösztönszerűleg meghajoltam, és 
nevemet mondtam. Valaki megismert, felkiál- 
tott, s hangos szóval megtoldta bemutatkozáso- 
mat, szinte szertartásos udvariassággal üdvö- 
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zölve a kolozsvári magyar egyetem rektorát. 
Pásztai Géza volt, kolozsvári ügyvéd, a vala- 
mikori Kós Károly-féle Magyar Néppárt 
Deutsek Gézája, mai nevén egyik szociálde- 
mokrata ellenfelünk. Itt természetesen nem a 
volt ellentétek számítottak, hanem a börtönbeli 
kollegialitás. Nem adhatott helyet maga mellett 
az emeleten, mert régi szokás szerint legalul, 
az ablaknál kellett kezdenie minden jövevény- 
nek a sort, de az itt töltött egy esztendő alatt 
csak felkerültem melléje, s hatalmas fekete 
pokróca alatt helyet találtam, ha nagyon hideg 
volt. Sok érdekes dolgot beszéltünk meg, sak- 
koztunk kenyérbélből gyúrt figuráival, egyszer 
össze is vesztünk Ady Endre értékelése körül; 
hihetetlen, de ő még valahol Ábrányi Emilnél 
tartott. 

A társaság érdekes volt. Szokásommá vált 
mindennap mással bővebben ismerkedni, abból 
az elgondolásból kiindulva, hogy minden em- 
berben nemcsak más és más táj, családi világ, 
műveltség, szakma, felfogás, hanem más és 
más fátum, egy-egy egész regény is található. 
Felül a priccs sarkában, a legelőkelőbb helyen, 
egy még jó karban levő tábornok ült. Ritkán 
jött le, s mindenki tudta, hogy vasárnapot és 
csütörtököt kivéve naponta mikor, mely órák- 
ban fogad. Betartottam az etikett szabályát, il- 
lendő időben látogattam meg. Támpontjáról 
csöndesen figyelte – évek óta – a nyüzsgő és 
változó lakótársakat, mindenkiről epéset tudott 
elmondani, többek közt tőle hallottam (kikö- 
tötte, ne szóljak erről senkinek!), hogy „e 
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rendszer bukása esetén” a jelenlevő régi nagy- 
ságok közül ki milyen új tisztséget, miniszteri 
posztot, kormánytagságot óhajt elfoglalni... A 
sarokban szerzett tekintélyét különben eszten- 
dők múlva Szárnyas oltár című gyomai köny- 
vecskémben per „A tábornok” örökítettem 
meg, börtönbeli „szép életünk”-ről emlékez- 
ve. Leghűbb barátja, akit külön időkben is 
vendégül látott kis kenyérdarabkákra rakott 
babszemekkel, egy Párizs mellett, Saint-Cyr 
különleges iskolájában nevelkedett magas ran- 
gú vezérkari tiszt volt, akit fejsebesülése 
következtében sokszor görcsök kínoztak, de 
tiszta pillanataiban érdekes előadásokat tudott 
rögtönözni egy szerinte létező hetedik érzék- 
ről, amely az agyban székelve szervezőképes- 
séget ad állatnak és embernek. 

Legtöbbet egy Ioan Mărtinaş nevű moldvai 
katolikus pappal sétáltam fel s alá hodályunk- 
ban. Magas termete, szőkés-vöröses haja, ke- 
rek arca messziről elárulta, hogy csak csángó 
eredet lehet, de nem beszélt magyarul, s hogy 
talán valamicskét mégiscsak tud, azt akkor val- 
lotta be, amikor elmondotta, hogy egyetlen 
esetben, egy haldokló öregasszony esetében, 
magyarul is gyóntatott. Úgy vettem észre, a 
csángó kérdésről nem szívesen beszél, s hogy 
nem kedvel minket, az menten kiderült, amint 
a magyar szentek kerültek szóba. Én ugyanis 
arra kértem, miután megtudtam, hogy Genuá- 
ban egyházi főiskolát végzett, mondja el nekem 
egyes szentek életét. Előrebocsátottam, hogy 
nem vagyok hívő, de nem egy szentben kiváló 
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embert, működésében hasznos és szép emberi 
teljesítményt tisztelek, így szívesen hallanék 
egyet-mást a hippói Ágoston, a montecasinói 
Benedek és az assisi Ferenc sorsáról, tevé- 
kenységéről. Megértett, okosan beszélt válasz- 
tottjaimról, de egy mellékmondatban türelmet- 
lenül „politikai álszent”-nek minősítette a ma- 
gyar Szent Istvánt és Szent Lászlót... Az 
együttlét fegyelme megkívánta felesleges ide- 
gességek elkerülését, beszélgetésünk itt meg- 
szakadt. 

Egy éjszaka, jóval éjfél után lehetett, dübö- 
rögve kinyílt az ajtó, s egy szűz-meztelen öreg 
ember sétált be riadtan (holmiját csak reggel 
lökték be). Gépiesen, egyszerre emelkedett fel 
fekvőhelyéről mindenki. Döbbent csönd után 
adogatni kezdtek mindenünnen gatyát, trikót, 
nadrágot, szalmapapucsot, s az öreg valaho- 
gyan felöltözködött. A kivételes megjelenés ki- 
vételes helyet is szerzett neki, s a rekedten el- 
suttogott nevet csak akkor kapiskáltuk, amikor 
a remegő vendég végül is nyugodtan beszámol- 
hatott magáról. Ioan Flueraş volt, az Adeverul 
című magyarországi román munkáslap valami- 
kori szerkesztője, az 1919-es erdélyi Román 
Kormányzótanács tagja, mondjuk ki: jobboldali 
szociáldemokrata pártvezér. Történelmi be- 
szélgetőtársat kaptam benne. Jó hetvenéves le- 
hetett, hamar összeszedte magát, s érthető, 
hogy elmondattam vele egész életét. Magyarul 
beszélt, s őszintén. 

– A romániai szociáldemokrata párt kettéha- 
sadása előtt – mondotta – egy munkásküldött- 
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seggel jártam Pétervárt is, találkoztunk Sztá- 
linnal, a nemzetiségügyi népbiztossal, később 
azonban elvált utam a kommunistákétól. Úgy 
hittem, hogy parlamentáris úton hamarabb 
buktathatjuk meg a kapitalista rendszert, de 
tévedtem, s ma bármikor hajlandó volnék a 
kommunistákkal együttműködni, mert megva- 
lósították azt, amiért mi hiába hadakoztunk. 
Felajánlottam magam most is, a kihallgatáskor, 
de már öreg vagyok, s bennük csak az van, 
hogy én a „bolsik” ellen küzdöttem... 

Ez volt a lényeg, amit meg tudtam tartani a 
fejemben, a többi szó elfolyt, kár, legalább 
jegyzeteket készíthettem volna. 

Telt az idő, egy résen át megleshettük a 
szomszédos termek sétára eresztett foglyait, ők 
is megtanulták, hogyan adjanak jeleket ne- 
künk. Valójában teljesen egyedül voltam. 
Egyetlenegyszer történt meg, hogy egy bá- 
nyász is bekerült, aki a beszélgetések során itt 
is, a mélyben, kommunistának vallotta magát, 
de hamar elment, talán hazaengedték. Figyel- 
tük az ablakunk deszkái alatt rejlő fecskefészek 
zsibongó életét, újra itt volt a nyár. 

Beszóltak, cókmókommal együtt jöjjek ki. 
Mi ez? Ilyenkor izgalomba jött az egész terem, 
találgatások mindenfelé, búcsúzkodás. A kongó 
folyosón át tágas előterembe vezettek, itt már 
egy asztal mellett találtam Antal Dánielt és 
akiről nem is tudtam, hogy idekerült: Kakassy 
Endrét. Emlékezetem itt kihagy, társaim min- 
denesetre közölték, hogy az irány: haza! 
Agyonfoltozott, mégis rongyos ruháinkban fes- 
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tői képet nyújthattunk, volt is kacagás, amikor 
az ugyancsak a börtön mélyéből előkerült Vi- 
dovszky nővérek (Erzsébet gépírónk és titkár- 
nőnk volt az MNSZ központjában, húga nem 
tudom, hogyan keveredett ügyünkbe) meglát- 
tak minket, s mi őket mustrálhattuk végig. 
Gépkocsiba ültettek, a belügyminisztérium 
épületében a férfiakat megborotválták, a nők 
rendbe hozták hajukat, rövid tanácsadás követ- 
kezett, s egyenként kibocsátottak minket egy 
hátsó vaskapun. Utolsó voltam, társaim eltűn- 
tek, én ott álltam egy pokróccal a kezemben, 
amit még a kezdet kezdetén Rebi küldött utá- 
nam, de az őr rám szólt, menjek innen, itt tilos 
álldogálni! Hát mentem is, zsebemben a har- 
madosztályos személyvonati jeggyel, egyene- 
sen az állomásra. Pénzem nem volt, hogy akár 
egy táviratot feladjak, s Tövisen várnom kel- 
lett a csatlakozásra. Ekkor kötöttem meg éle- 
tem első és utolsó üzletét. Pokrócomat eladtam 
egy parasztasszonynak pontosan annyiért, 
amennyi a gyorsvonati pótjegy ára. Befut a 
gyors, s az egyik ablakból Antal Daniék inte- 
getnek. Sikerült még a fővárosban pénzre szert 
tenniük, s egyenesen a gyorsba ültek be. 
Együtt érkeztünk Kolozsvárra, ők kocsit fo- 
gadtak, s váltig invitáltak, de szűk volt a hely, 
s nem akartam elárulni, hogy hozzá sem tud- 
nék járulni a fuvarhoz. Egyedül indultam haza, 
fel a Pasteur Intézet mögé. 

Az utcai deszkapalánk repedésein át gyere- 
kek lesték a szemközti udvaron lejátszódó foci- 
meccset. Sorra megforgattam a fejüket, lám, 
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nincs-e köztük az én ilyesmire kíváncsi Andri- 
som? Nem volt köztük. Délfelé járhatott az 
idő, s nálunk a villa bezárva. Fordultam jobbra, 
fordultam balra, hát jön a Pasteur Intézet laka- 
tosmestere. Ablakából észrevett, s most szó 
nélkül felfeszíti a zárat. Beenged, s közli, hogy 
az enyéim éppen Vargyason vannak. A nap: 
1951. június 22., megköszönöm a segítséget, s 
még be sem lépek az előszobába, jön fel a kerti 
lépcsőn a szakácsnő a szomszédos kolostorból, 
mely közben diákinternátussá alakult át, jön az 
asszonyság, aki viszont nem más, mint a „har- 
madrendűek” volt zárdafőnöke. 

– Isten hozta Magnificenciádat! – köszönt 
rám respektussal, s máris ebédet ajánl fel, te- 
kintetbe nem véve ő-rongyosságomat. Megkö- 
szöntem a figyelmet, de most fürödni akartam 
és aludni, aludni saját ágyamban. A kedvesnő- 
vér még felvilágosított: a család ép és egészsé- 
ges, éppen csak a lakást kellett közben megosz- 
tani egy katonatiszt családjával, de ezek 
sincsenek a városon, egyedül vagyok a házban. 
Tényleg, két szoba lezárva, könyvtáram az elő- 
szobában, de a konyha, a fürdőszoba és a belő- 
le nyíló hálószoba tiszta, szép, még a gyerme- 
kek játékai is rendben a helyükön. Ferkő indián 
pajzsa akadt a kezembe, na, gondoltam, ezt 
már bizonyára a kisebbik örökölte tőle... 
Megfürödtem, lefeküdtem. Az ajtót odakünn 
nyitva hagyhattam, mert kopogásra ébredek. 
Idegen házaspár állít be, Rebi egy levelezőlap- 
ját lobogtatva igazolványként. Rebi Triumf- 
gyári munkatársa, Tóth Sári és férje, Lajos. 
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Elcsodálkozom. Triumf-gyár? Igen, feleségem 
az én letartóztatásom után odakerült, most sza- 
badságon van. A gyárban terjedt el a hír, hogy 
hazaérkeztem, valaki meglátott az utcán. Azon- 
nal összeadták a pénzt, ezt hozták el. 

Így jutottam pénzhez. Kedves vendégeim 
magamra hagytak, s én hófehér inget vettem 
elő, nyakkendőt csavartam fel, és a hőség elle- 
nére felöltöttem a szekrényben talált fekete 
ruhámat. Egy plakátról olvastam le hazajövet, 
hogy ma este a Székely Színház vendégszere- 
pei, s ha már pénz van a zsebemben, elme- 
gyek, megnézem. Móricz vagy Tamási darabját 
adták? Már nem emlékszem. Lógott rajtam 
minden, feltűnést kerülve beültem az egyik 
üres sorba. Az első szünetben leszalad hozzám 
Tompa Miklós, és színiegyüttese nevében kö- 
szönt, megölel. A darab végeztével kint az elő- 
csarnokban vár rám Nagy Pista a feleségével, 
Bözsivel; felfedeztek a nézők sorában ők is, 
talán kirítt fehér arcom a nyári képből. Együtt 
mentünk egy darabon, de hát miről beszéltünk 
volna? Nagy Pista csak hebegett, mit csinál- 
tunk? hol voltunk? mire jutottunk? Megnyug- 
tattam, győztünk, s még a párttagságom is 
rendben. 

A főtérről lekanyarodtam a posta felé, s még 
aznap késő este táviratot adtam fel felesé- 
gemnek. A blankettát Vargyason megőrizték, a 
szöveg itt van: „Rebi, maradj a gyerekeknél 
nyugodtan szabadságod végéig. Én itthon min- 
dent elintézek, csak júliusban megyek Var- 
gyasra. Ölel Edgár.” Szabadulásom örömhírét 
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másként is megfogalmazhattam volna, de ér- 
zelmi dolgokban mindketten szemérmesek va- 
gyunk, a szükséges tényközlésből úgyis kitu- 
dódhatott minden. Jobb is, gondoltam, hogy 
nem láttak meg úgy, ahogy beállítottam, s kis- 
sé összeszedve magamat (kifeküdtem a napra 
is barnulni), tényleg csak Rebi szabadsága vé- 
gén mentem a fiúk után, Rebi ugyanis azonnal 
hazajött. Csöndes megilletődéssel fogadtak a 
Máthé családban, sorra jöttek a rokonok, a 
szomszédok kézszorításra. A kis Andrist a me- 
zőről hozták haza, feketére sült kölyök, óvato- 
san nézett végig, aztán mély tájszólással meg- 
kérdezte: 

– Maga az én apám? 
Visszatérve Kolozsvárra felkerestem az 

egyetemet, ahol némi vonakodás – a miniszté- 
riumi jóváhagyás kivárása – után visszahelyez- 
tek tanári állásomba. Pártbeli szerepemet mint 
egy marxista–leninista szeminárium előadója 
folytathattam, a Nagy Nemzetgyűlés titkárá- 
hoz intézett levelemre azonban, melyben mint 
Szilágy megye annak idején megválasztott kép- 
viselője szolgálattételre jelentkeztem, nem 
kaptam választ. Ellátogattam az MNSZ kolozs- 
vári szervezetéhez s a Világosság új, főtéri 
szerkesztőségébe is, de olyan hűvösen fogad- 
tak, hogy többet nem néztem feléjük, s most 
már minden közéleti szereptől távol, kizárólag 
a tudománynak s tanári hivatásomnak szántam 
magamat. Elfordulásomat a közügyektől kü- 
lönben is érthetővé tette, hogy kényszerű tá- 
vollétem alatt idekint azok is kidőltek az 
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MNSZ éléről, akiket Kurkó Gyárfással szem- 
ben az 1947-es, majd folytatólag az 1948-as 
kongresszus emelt előtérbe. Csákány Béla is, 
Kacsó Sándor is süllyesztőbe került, közéleti 
vezető szerepük párttagságukkal együtt oda 
veszett, s míg előbbi legalább az egyetemen 
kapott új elhelyezést, utóbbi életszínvonal alatt 
maradt nyugdíjának pótlására tyúktenyésztés- 
sel próbálkozott... Takáts Lajos is kikerült 
mindenből, csak tanári állását tarthatta meg, de 
ő legalább párttagságát újra kiverekedte. Az 
MNSZ immár jelentéktelen formai alakulat 
volt minden politikai súly, erkölcsi fedezet, 
sajátos veret nélkül. 

Izgatott több velem egy időben letartóztatott 
társunk várható hazatérésének elmaradása is. A 
jugoszláv kapcsolat, a Rajk Lászlóval való szö- 
vetkezés vádja nyilvánvalóan megdőlt, jóma- 
gam a hosszan tartó vizsgálatból azzal a meg- 
győződéssel kerültem haza, hogy az MNSZ 
ügyében is feltisztult a látóhatár, de éppen 
ezek után semmiképpen sem tudtam megfejte- 
ni, miért nem bocsátották Kurkót, Csőgört és 
Méliuszt is szabadon. Óvatos kérdezősködé- 
seinkre, a családok beadványaira nem kaptunk 
egyenes választ. Gyárfás felesége gyárban dol- 
gozott, akárcsak az én feleségem, Csőgörné 
felszólításra, fiai érdekében elvált urától, Mé- 
liusz felesége pedig, Klári, minden javából és 
reményéből kifosztva öngyilkos lett. 

Arról, hogy ki s mi mozog a háttérben, csak 
közvetett értesülést szerezhettünk. Itt volt az 
egyre aggasztóbb Gaál-eset. Marxista akadé- 
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mikusunknak 1950-ben Valóság és irodalom 
címmel tanulmánykötete jelent meg, s néhány 
elismerő recenzió után – még távollétemben – 
váratlan kritikasorozat zúdult a munkára, a 
szerzőt pedig fantasztikus vádakkal kizárták a 
pártból. A támadást személyesen maga Iosif 
Bogdan indította el, s egyre élesedő éllel kö- 
vette Sőni Pál a Romániai Magyar Szóban, 
Csehi Gyula az Utunkban, majd – most már az 
„antimarxista” jelzővel operálva – Robotos 
Imre a kolozsvári Irodalmi almanach hasábjain 
megjelent támadó írásával. A sajtókampány 
ugyan önbíráló védekezésre késztette Gaál Gá- 
bort, de volt elmarasztaló szava kritikusaival 
szemben is, nem volt tehát meglepetés, hogy 
visszautasították kizárásának megfellebbezé- 
sét. A pártvezetőség és közénk furakodott ék, 
a Bogdan-csoport, újra győzelmet könyvelhe- 
tett el. (Csak évek múlva került sor a mani- 
pulált kritikusok meakulpájára, ekkor már 
mindhárman bevallották, hogy cikkeik „meg- 
rendelt írások” voltak, Gaál azonban már nem 
volt az élők sorában.) 

A történtek folytán elkerülhetetlen késé- 
sekkel megválaszoltam a távollétem alatt gya- 
nútlanul lakásunkra vagy éppenséggel apóso- 
mékhoz Vargyasra befutott érdeklődő, aggódó, 
felvilágosítást kérő családi leveleket. Postafor- 
dultával jöttek meg külföldről a válaszok, kö- 
rülírással jelezve, hogy megsejtették hosszú 
hallgatásom okát. „Nagyon örülök, hogy rej- 
tekhelyedről előkerültél” – írták Pozsonyból, 
édesanyám pedig Karlsruhe városából költe- 
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ménnyel válaszolt (ezt nem kaptam meg, csak 
további levelezésünkből derült ki, milyen lehe- 
tett az elvesztett lírai válaszadás). Erélyesen 
kellett lepecsételt könyvtárszekrényem kinyi- 
tását szorgalmaznom, s írásbeli folyamodvá- 
nyomra az 1949-ben elvitt könyvekből vissza- 
kaptam 1, azaz egy kötetet, de ami fontosabb 
volt, Móricz Zsigmond címemre érkezett és el- 
kobozott 9 leveléből is visszaadtak 8-at, ezeket 
később a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum 
Móricz-gyűjteményében helyeztem biztonság- 
ba. 

Újra kezdődött az élet. Egy ideig póttantár- 
gyak előadására fogtak, így német nyelvet kel- 
lett tanítanom, hovatovább azonban nekiláthat- 
tam történelmi kurzusomnak, Nagy István rek- 
torsága alatt folytatva Románia és benne Er- 
dély újkori történetét. Közben nekiláttam egy 
már Jilaván elgondolt tervem végrehajtásának: 
kiadni magyarul egyik kelet-európai eszmény- 
képem, Nicolae Bălcescu írásainak és levelei- 
nek szemelvényes gyűjteményét, különös te- 
kintettel a román politikusnak az 1848-as bu- 
karesti forradalom leverését követő magyaror- 
szági szerepére, tárgyalásaira a magyar forra- 
dalom vezéreivel s megegyezésére Kossuth La- 
jossal, áthidalva a román és magyar nép közt 
kölcsönös hibákból kifejlődött ellenségeske- 
dést. Közvetlen alkalmat a kötet megjelenteté- 
sére a neves publicista halálának századik év- 
fordulója szolgáltatott volna. Megint a könyv- 
tár csöndje! Mindent elolvastam, ami Bălcescu 
személyére és korára vonatkozott, s azt a ki- 
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szemelt anyagot, melyet kérésemre Kelemen 
Béla és András János románból, Ősz Dénes 
franciából fordított magyarra, összehasonlítás 
és ahol kellett, stilizálás után a magyar olvasó- 
nak szánt magyarázó jegyzetekkel láttam el, 
egyes eltorzult személynevek megfejtéséről 
nem is szólva. Ha a kötet kellő időben, még 
1952-ben megjelenik, hasznosan egészíti ki s a 
könyvárusi forgalomban jórészt pótolja I. Tóth 
Zoltán közben Budapesten kiadott Bălcescu- 
szemelvényeit, s meg kell mondanom: megelő- 
zi a centenáriumról elkésett román kiadványo- 
kat. Nem tehettem róla, hogy életem egy 
újabb, váratlan fordulata következtében a 
gonddal előkészített kötet csak négy esztendő 
múlva láthatott napvilágot. 

Életrendünk megváltozott. Rebi távollétem- 
ben letette a vasesztergályosi vizsgát, majd 
bérszámfejtő lett a Triumf autógyertyagyár- 
ban, s a heti váltás szerint reggel, délután vagy 
éjjel a Budai Nagy Antal utca végén berendez- 
kedett új gyárat kellett időben elérnie. Én az 
egyetemre vagy a könyvtárba jártam be, Ferkő 
a líceumba sietett, vagyis szétfutottunk napon- 
ta, s csak Andris maradt otthon, azaz inkább az 
utcán és a környékbeli kertekben kószált kis 
barátaival. Hétköznap hárman „férfiak” a Bo- 
lyai Tudományegyetem kantinjában ebédel- 
tünk, ott, ahol valamikor a Zokogó Majomhoz 
címzett vendéglő fogadta kétes vendégeit. Fű- 
ződtek ide illegális találkozók emlékei is, de 
igazán híressé a nyomott, félhomályos helyisé- 
geket Bálint Tibor Zokogó Majom című regé- 
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nye avatta. Vártuk mind a vasárnapokat, ami- 
kor boldogan együtt lehetett a család. 

A visszaállt bizalom jeleként fogtam fel, 
hogy 1952 augusztusában a városi pártszerve- 
zet egyetemi aktivistaként felvilágosító mun- 
kára küldött ki a Szamos bal partján elterülő 
27. számú körzetbe, ahol több más társammal 
együtt a készülő új alkotmánytervezet s ezen 
belül a felállítandó Magyar Autonóm Tarto- 
mány kérdéseit kellett a lakosokkal megvitat- 
nunk. A Türr utcában s környékén két, olykor 
három nyelven is mutattuk be a tervezetet, és 
feltett kérdésekre válaszoltunk a kertekbe, ud- 
varokba összehívott szomszédsági gyűléseken. 
Néhány jelentésemet erről a munkáról, a meg- 
vitatott kérdésekről máig őrzöm. Ment minden 
a maga kívánatos, valóban demokratikus útján, 
bár néhány jel figyelmeztethetett volna a ké- 
szülő villámcsapásra. Előttem ismeretlen hát- 
térrel és vádemelésekkel folyt már a támadás 
Luka László ellen, ilyen feldolgozásra kaptam 
is meghívót, de egyszerűen nem mentem el. 
Jobboldali elhajlásról beszéltek, a beállítás 
megdöbbentett. A Tito-ügyet és a Rajk-ügyet 
fegyelmezetten, pártmeggyőződésből még el- 
bírtam, de húsz hónapos meghurcoltatásom ta- 
pasztalatai után kellő fenntartással függetlení- 
teni tudtam már magamat a mindenképpen fáj- 
dalmas Luka-ügytől, annál is inkább, mert 
nemzetiségi reálpolitikánk kifogástalan párt- 
irányítóját tiszteltem a megbuktatott kommu- 
nista politikusban. Egyenesen személyem ellen 
irányult azonban az a támadás, mellyel Csehi 
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Gyula a rektor elé rendelt, nacionalizmus vád- 
jával, mert egy értekezleten én, a párttag 
„barátom”-nak mertem nevezni Jakó Zsig- 
mond történész kartársunkat. Még az sem tűnt 
fel fenyegetőnek, hogy egyik tanítványom, egy 
balos jelszavairól ismert leányzó, tüntetően 
nem fogadta köszönésemet az egyetem épülete 
előtt (a leányoknak, beidegződött szokásom 
szerint, mindig előre köszöntem). 

Még megérhettem azt az örömet, hogy And- 
ris fiamat személyesen írathattam be az első 
elemibe a Brassai Sámuelről elnevezett líceum- 
ban, ahol bátyja is tanult. Másnap történt? 
vagy harmadnap? Egy régebbről szociálde- 
mokrata munkásnak ismert férfi, most állam- 
védelmi detektív keresett fel a tanári szobában, 
közölte velem, hogy letartóztat, s szótlanul fel- 
kísért lakásomra, ha jól emlékszem, hogy ruha- 
neműt vegyek magamhoz ... Újra elbúcsúztam 
szeretteimtől, óvatosan, hogy a fiúk mit se 
sejtsenek, s irány megint az államvédelem épü- 
lete a Majális utcában. Mit akarhatnak tőlem? 
Összeomlott minden reményem. 
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Második letartóztatásom, majd ítélet után fog- 
ságom együtt pontosan és kereken 1000 napig 
tartott. Véletlen? Kiszámított idő? Nem tu- 
dom. Egy ilyen kerekdedség valamelyes logi- 
kára volna visszavezethető, de én többéves 
meghurcoltatásunkban legfeljebb fantáziát (s 
mögötte egy rejtélyes intrikát) tapasztalhattam, 
logikát nem, s így maradjunk a véletlennél az 
ezres kerek szám esetében. 

Nagy dubában kucorogtunk többen is, ez 
amolyan kívülről ráfestett ablakú, valójában 
vaksötét, belül zárt fülkékre osztott autóbusz, 
s hogy hányan s kik szorongunk itt, azt csak 
némi kopogás után tudtuk megsejteni, ha vala- 
hol a doboz megállt. Lehetséges volna? A 
szomszéd cellából Veress Pali jelentkezett, tá- 
volabbról Jordáky Lajos. Mi történt? Az egy- 
idejűleg letartóztatottak a pártkeretből, a mun- 
kásmozgalomból valók, tehát most már nem a 
Magyar Népi Szövetség kérdése van soron. A 
bukaresti kiszállásnál felfedeztük Demeter Já- 
nost is, bár ekkorra már ránk rakták az ismert 
pléhszemüveget. Néhány suttogva váltott szó 
Veress Palival megpróbált volna elvtársi kitar- 
tást, bátorítást sugalmazni, de egy őr rávágott 
Palira, okosabb volt hallgatnunk. 

Egymástól függetlenül helyeztek el, körül- 
belül ugyanoda kerültem, ahová már az első le- 
tartóztatás után. Talán a lelki visszakapcsoló- 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 370 

dás a már egyszer megszokottra nyugtatott 
meg? Mindenesetre, amikor úgy harmadnapra 
felkísértek a vizsgálat szobájába s levették or- 
romról az ormótlan szembekötőt, úgy éreztem, 
teljes erőmben vagyok. Egész stáb várt rám, al- 
hadnagytól ezredesig mindazok, akik ügyem- 
mel mostantól foglalkozni fognak. Egy már a 
múltból ismert arcú államvédelmi tiszt meg- 
kérdezte: 

– Nos, mit gondol, miért van itt újra? 
Nyugodtan válaszoltam: 
– Úgy veszem, hogy hadgyakorlatra hívtak 

be! 
Egymásra néztek; furcsának tűnhetett a vá- 

lasz, majd a kérdező felvilágosítást kért, mit 
értek én hadgyakorlat alatt? 

– Kérem, a múltban is szívesen adtam fel- 
világosítást életem bármely mozgalmi szaka- 
száról, s ha önöknek a valóság ismeretére újra 
szükségük van, mint a párt régi katonája ren- 
delkezésükre állok. 

Csönd. Levittek a cellámba. Itt elsötétül az 
emlékezetem, nem jut eszembe, hogy egyálta- 
lán volt-e valaki akkor velem egybezárva? Át 
kellett gondolnom újra a velem történteket, 
most már annak ismeretében, hogy Luka Lász- 
lót lebuktatták, s íme, egyazon megítélés alá 
kerültem olyan pártemberekkel, mint Veress 
Pál s a tudtommal már régebben háttérbe ke- 
rült Jordáky Lajos. Egyelőre nem értettem, 
miért lehet itt Demeter János is, hacsak nem 
egykori polgármesterhelyettesi működése kö- 
rül van tisztázni való, vele azonban a régi ba- 
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rátságon kívül semmi kapcsolatom nem volt. 
Mint izgalmas rejtvényt, igyekeztem magam- 
ban megfejteni mindazt, amit valaha is átéltem, 
s ami bármely szempontból félreérthető vagy 
éppenséggel félremagyarázható lehet. Neki- 
gyűrkőztem tehát megintlen a mozgalmi esz- 
mecserének, melyre különben méltóbb körül- 
mények közt, emberségesen, elvtársi módon is 
sor kerülhetett volna, hatalmi önkénykedés 
nélkül... Szentül meg voltam győződve, hogy 
az igazságnak e kényszerű körülmények közt is 
újra érvényt szerezhetek. 

Hosszú, lassú, végtelenül vontatott kihall- 
gatási szakasz következett, olykor hónapokig 
sem szólítottak elő. Másfél esztendő az életem- 
ből, most azonban változatlanul a föld alatt, 
még egy szinttel lejjebb, mint a betonasztalon 
csikk-foltokkal jelzett s még azontúl is tartó 
múltkori kihallgatások során. Emlékezésem 
most már úgy oszlik meg az emeleten folyó 
„hadgyakorlat” s a Bukarest alá ereszkedett 
batiszkáf élményei között, hogy egyre halvá- 
nyabb a mozgalmi rész, de annál színesebbek 
az élmények odalent a mélyben. 

Másfél év alatt maga a kihallgatott is beleta- 
nul a nyomozás gondolatmenetébe, s csak rá- 
jöttem, miről is lehet szó. Az érdeklődés az an- 
tifasiszta ellenállás iránt erősödött, s a Magyar 
Népi Szövetségben vagy körülötte zajlott moz- 
galmi események helyett most már inkább a 
belső eszmecserék, viták, személyi ellenté- 
teink lettek az ankét tárgyai. Egyre inkább úgy 
látszott, hogy valamilyen koncepció szerint – 
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esetleg feljelentésekre alapozva – a mozgósí- 
tott államvédelmi szervek összefüggést keres- 
nek az Erdélyi Párt elnökének, Teleki Béla 
grófnak Észak-Erdély megtartásával kapcsola- 
tos magyar kiugrási elképzelései s a felszaba- 
dítást követő nemzetiségi szervezkedés között, 
ami mindenképpen vakmerő játék volt, mert 
éppen a baloldal, a kommunisták, az MNSZ 
reálpolitikáját, a román demokratikus erőkkel 
való szövetkezés és közös hatalomra jutás ér- 
demeit vonta volna kétségbe, visszamenőleg 
felszámolva a népi erők közös vívmányait... 
Nem véletlen elszólás volt, amikor egy, a kel- 
leténél szabadabb szájú „anketátor” egyenesen 
a szemembe vágta, hogy ne hivatkozzam illegá- 
lis együttműködésemre Józsa Bélával, mert 
vértanúság ide vagy oda, ha a horthysták nem 
ölték volna meg, úgy most ő is itt ülne velem 
együtt a gyanúsítottak közt. Máskor egy 
ugyancsak önmagáról elfeledkezett nyomozó 
közeg az egész erdélyi magyarságot bélyegezte 
meg revizionistának! Kivételes jelenségek vol- 
tak ezek, talán megdolgozásomra szánt taktikai 
bedobások, általában azonban a múlt kutatása – 
legalábbis az én tapasztalatom szerint – tárgyi- 
lagosan (mondhatnám inkább: szabványosan) 
folyt, nézeteimet kifejthettem, s ha nem is 
minden akadékoskodás, beleszólás, egyes sza- 
vak körül kitört fogalmazási perpatvar nélkül, 
de végül mégis nagyjából kívánságom szerint 
kerültek papírra. 

A szakmai trükkökön átláttam. Egyszer pél- 
dául Méliusz József aláírásával olyan szöveget 
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raktak elém, amelyben egy 1938-ban köztünk 
levélben lepergett vita pontosan ellenkező be- 
állításban szerepelt: amit én írtam (bevallom: 
tévesen), azt mintha Méliusz állította volna, s 
amit ő írt nekem (igaza volt), az került az én 
tollamra. Oláh György budapesti újságíró 
Egyedül vagyunk című folyóiratának első 
számát ugyanis én – nem egy haladó magyaror- 
szági író barátommal együtt – népi megmoz- 
dulásnak ítéltem meg, de a jobban informált 
Méliusz Temesvárról nagyon helyesen levél- 
ben oktatott ki, figyelmeztetve a lapalapítás 
mögött felsejlő jobboldali veszélyre. Hogy 
miért kellett a tényeket megfordítani, méghoz- 
zá az én javamra? Megmondtam a dolgot úgy, 
ahogy volt, kijelentve, hogy vagy Méliusz ba- 
rátomnak ment el az esze, vagy az aláírásával 
ellátott szöveg nem az igazi. A papirost szótla- 
nul visszavették, többé szóba sem került. Be- 
ugratási kísérlet lehetett az is, hogy szépen fel- 
cicomázott hajú nők arcképeit mutogatták ne- 
kem, valljam be, kit ismerek közülük, s amikor 
hosszas ellenőrző töprengés után megmond- 
tam, hogy soha egyiket sem láttam, nevetve 
közölték, hogy ezt ők is tudták. Nem csoda, 
hogy lassanként teljes érdektelenség alakult ki 
akár a nyomozók részéről, akár az én részemről 
a jócskán megunt tárgykörrel szemben, s mind- 
ebből arra következtettem, hogy a nyomozás 
megint holtpontra jutott, s közeledik a második 
szabadulás. 

Lent a batiszkáfban (román cellatársaim 
submarinnak, vagyis tengeralattjárónak nevez- 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 374 

ték), ahová csak az alagsorból nyíló csigalép- 
csőn lehetett lejutni, közben érdekes ismeret- 
ségekre tettem szert, ami új s újabb meglepe- 
tésekkel szolgált, mintha csak világ körüli úton 
járnék. Ide került s napokig hallgatott egy kí- 
nai vattaruhába öltözött fiatalember, akiről az- 
tán mégiscsak kiderült, hogy máramarosi zsidó 
(ő maga jelölte így meg magát). Kiszökött az 
országból, beállt Algériában a francia idegenlé- 
gióba, bevetették a vietnami felkelők ellen, ha- 
difogságban marxista kiképzésben részesült s 
hazaengedték, de most tiltott határátlépés cí- 
men elítélve ide süllyedt közénk a mélybe. 
Alakját Gyomán megjelent kis könyvecském- 
ben bemutattam egy felszólalása erejéig, holott 
róla kisregényt írhatnék. Anyanyelve magyar 
lévén külön is mesélt nekem kalandjairól, egé- 
szen addig, míg „Ho Si Minh fia”-ként átké- 
pezve a hadifogságból el nem bocsátották. Tőle 
hallottam, hogy a franciák a hozzájuk vetődött 
magyarokat és törököket tartották a legbevá- 
lóbb katonáknak, bár – mint mondotta – egyik 
tisztjük figyelmeztette őt is, hogy azért tévedés 
azt hinni, Attila győzött volna Catalaunumnál. 
Nos, ide kellett a fiúnak érkeznie, hogy ezt a 
célzást Attilára magyarázataim alapján végre 
megértse. 

Groteszk jókedv uralkodott itt a tengerfené- 
ken. Az idő végtelenre tágult, s kiesve a világ 
minden ritmusából egymás szórakoztatásában 
kerestünk vigaszt a fülledt levegőben. Jellemző 
volt esetem egy másik zsidóval (ő is annak val- 
lotta magát), aki – állítása szerint – egy palesz- 
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tinai céggel kötött feltételes megállapodást, 
hogy „rendszerváltozás esetén” a romániai er- 
dők fáját narancsosládák tömeges gyártására 
használja fel. Ilyen képtelenségre csak hasonló 
évődéssel lehetett válaszolni. Kifejtettem neki, 
hogy Palesztina történelmi jogon magyar bir- 
tok II. Endre királyunk óta, akinek „jeruzsále- 
mi király” címe áttételesen a mindenkori ma- 
gyar államfő örökségének tekinthető. Avagy 
nem fekete humor volt-e Jules Verne Sándor 
Mátyás című regényének hónapokon át tovább- 
fűzött meséje, amellyel egy öreg román 
szabadkőműves nagymestert szórakoztattam, 
önkényesen megduplázva a történetet saját 
parttalan fantáziámmal, amíg le nem hűtött 
egyszemélyes hallgatóságom ama fogadalma, 
hogy szabadulása után meghozatja magának az 
ismeretlen művet Párizsból. 

Közben néhány hétnyi késéssel ugyan, de 
hozzánk is elért Sztálin halálhíre. Rabtársaim 
közömbösen fogadták az eseményt, engem 
megremegtetett. Ma, a „sztálinizmus” megbé- 
lyegzése idején, érthetetlennek tűnhetik val- 
lomásom, de a műfaj hitelessége szempontjából 
emlékíróhoz méltatlan volna volt-magam meg- 
hamisítása. Inkább magyarázzam meg egykorú 
hangulatomat. Már ifjúkoromban harcot kellett 
vívnom Csehszlovákiában a trockistákkal, akik 
alábecsülték a nemzeti és parasztkérdést, ta- 
gadták a szocializmus egy országban való fel- 
építésének lenini elméletét és sztálini gyakor- 
latát, szektás megszállottak dühével támadták a 
Szovjetuniót, s a sztálini alkotmány helyett, 
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melyet Makszim Gorkij a szocialista humánum 
diadalának fogott fel, egy permanens forrada- 
lom és „vörös terror” elméletét hirdették. A 
politikai tudományok tiszta forrásának Lenin 
tanítását tekintettem, s ahol Sztálin a leniniz- 
must képviselte, mindkettejük egyszerű duna- 
völgyi tanítványának és közkatonájának érez- 
tem magam. Tudtam a hibákról, túlzásokról, 
következetlenségekről, de az ellentmondások 
magasabb fokú feloldásának tekintettem a nagy 
honvédő háborút, s mint erdélyi magyar, nem- 
zetiségem dolgozóival egyetemben a felszaba- 
dítás, sőt a Maniu-gárdákkal szemben a két- 
szeres felszabadítás nagyját tiszteltem a gene- 
ralisszimuszban, egyetértve a Magyar Népi 
Szövetség reálpolitikáját felkaroló RKP hiva- 
talosan vallott felfogásával. Illúzió vagy sem, 
én bizony a börtön fenekén, a gyanúsítások 
mérgezett légkörében is a Szovjetunió és Ro- 
mánia szorosabb együttműködésétől vártam a 
körülöttünk támadt zavar letisztulását, s ami- 
kor a vizsgálók egyik termében váratlanul 
szembetaláltam magam Sztálin fekete gyász- 
szalaggal átkötött arcképével, s ezzel hitelessé 
vált a kerengő halálhír, bizony úgy éreztem, 
hogy most már teljesen kiszolgáltatottja vagyok 
névtelen, ha nem is ismeretlen ellenségeim 
cselszövésének. Zárókő hullott ki gondolat- 
rendszerem boltozatából. 

Növekvő bizonytalanságban telt el újabb né- 
hány hónap. Lila színűre vált körmeimet muto- 
gatva kicsikartam az engedélyt napi félórás 
sétára. Zárt udvaron kerengtem egyedül, csak 
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a magas falak közé foglalt kék eget s bárányfel- 
hőit láthattam 1953 nyarából. Igaz, valami ér- 
zékletes káprázattal újra meg újra Rebi kerek 
és mosolygós arca töltötte be a mennybolt szá- 
momra jutott darabját. Ez megnyugtatott, s 
szinte vártam a látomásra, ha kimehettem a las- 
sanként meghitté vált lichthofba. Ősz volt? Tél 
eleje? Fogjam a csomagomat, kifele! Mozgás 
mindenfelé, lábdobogások, egy pillanatra meg- 
pillantottam Jordákyt és Demetert. Váratlanul 
felbukkant Csőgör Lajos is, tehát idekapcsol- 
ták. Mindhárman útra készen kerültek elő a 
bugyrokból. Bilincset raktak ránk, először éle- 
tünkben, s lódulás! Megint elválasztottak egy- 
mástól, ki-ki más kis teherautóba került szuro- 
nyos őrrel, le kellett feküdni, hogy a járókelők 
meg ne lássanak. Az Északi pályaudvaron egy 
személyvonat más-más fülkéjébe vezettek ben- 
nünket, itt már szabadon láthattak az utasok. 
Ültem egy ismeretlen katona mellett, a vonat 
elindult, az üvegajtón át lestek bennünket a 
kíváncsiak, közben be is telepedhettek a sza- 
bad helyekre. Néma részvétet véltem kiolvasni 
az arcokból, amint zavartan elfordultak, ha rá- 
juk néztem. Egy orosz katona őrömmel együtt 
engem is meg akart kínálni pálinkájával, de 
nem fogadtuk el. 

Hová visznek? Minden lehetőség végigsu- 
hant agyamon. Talán Nagyenyedre vagy Sza- 
mosújvárra? De hiszen nem volt még tárgyalás, 
nem ítéltek el, nem dughatnak be a foghá- 
zakba. Hallottam egyszer olyasmiről, hogy po- 
litikai foglyokat ítélet nélkül is ólombányába 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 378 

vagy hasonló helyre vittek Nagybánya mellé, 
talán ez vár ránk? Vagy lehetséges, hogy Ko- 
lozsvárra megyünk, s ott lesz a per? Még ez 
látszott a legvalószínűbbnek, s ebben az eshe- 
tőségben rejlett valami örömsugár is. Végre el- 
dől a sorsunk, méghozzá családunk közelében, 
s láthatjuk majd szeretteinket. Minden várako- 
zás megdőlt, amint vonatunk elhagyta a kolozs- 
vári állomást (legalább ablakból láthattunk va- 
lamit városunkból), s gördültünk tova. Csak 
nem Magyarországra dobnak át? Ott volna ve- 
lünk valamiféle terv, annyi évvel a Rajk-per 
után? A töprengés véget ért, amint Nagyvárad- 
ra értünk, ahol már várt a rabszállító duba. Új, 
még friss mész- és vakolatszagú épületben kö- 
töttünk ki, számbavétel egyenként, egy kíván- 
csi tiszt még meg is kérdezte, ugyan mit vétet- 
tünk? Aztán ki-ki megkapta a maga üres cellá- 
ját, én egy folyosóra kerültem rektor-elődöm- 
mel, Csőgör Lajossal, ferdén szemben nyílt az 
ajtaja. 

A börtönélet számos új meglepetése várt 
rám. Egyszer már az változatosságot hozott, 
hogy egyedül voltam! Beoszthattam időmet, 
órákat adtam magamnak németből és franciá- 
ból, itt szoktam rá, hogy az egyik falat táblának 
használjam, s történelmi térképeket, városi 
alaprajzokat fessek fel képzeletben s mégis 
egészen konkrétan a felület finom rajzolatai – 
repedések, foltok, görbületek – közé. Két fia- 
tal magyar posztolt a folyosónkon felváltva, ki- 
alakult köztünk a barátság. Kinyitották Cső- 
görnél is, nálam is a cellaajtót, hogy szabadon 
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diskurálhassunk, s előzetes megállapodás alap- 
ján csak akkor mordultak ránk ékes káromko- 
dással, jó hangosan, s csapták ránk az ajtót, ha 
a szolgálatos tiszt közeledett. A két marcona őr 
időnként beszámolt arról, mit játszanak a szín- 
házban, karácsonykor mákos kaláccsal kínáltak 
meg, s nem tudták, milyen fájdalmat okoznak, 
amikor megsúgták, hogy a Magyar Népi Szö- 
vetség feloszlott. 

Csőgör Laji már tudta, s átkiáltotta hozzám: 
meglesz a per! Csakugyan felhívtak, közölték, 
hogy jelöljek ki ügyvédet, s kérhetek otthonról 
csomagot is. Boldogan írtam haza oly sok idő 
múltán egy lapot, Nagy Tibor kolozsvári ügy- 
védet javasolva védőmnek, s kértem fehérne- 
műt, meleg szvettert Rebitől. Már a tudat, 
hogy kapcsolat jön létre köztünk, s megtudja, 
hol vagyok, boldoggá tett. A csomag megjött, 
igaz, hogy a küldött élelmet utólagos beleegye- 
zésemmel a közös rabkonyhába adták, de nem- 
csak fehérnemű érkezett, hanem egy pompás 
báránybőr mellény is. Éppen jókor. A még be- 
fejezetlen épületnek ugyanis hiányoztak még 
az ablakai, s ha meg is volt az az előnyöm, 
hogy a cella magasába tekintve kiláthattam egy 
falnyíláson az égre, sőt megpillanthattam egy 
közeli templom kecsesen áttört barokk torony- 
hegyét, annál kellemetlenebb volt a beáramló 
fagyos levegő. Kemény tél volt. Éjjelre minden 
ruhadarabomat magamra öltöttem, így is fáz- 
tam, s ami különösen megviselt, az vesegyul- 
ladásom kiújulása volt. Állandóan vizelnem 
kellett. De hogyan? Este héttől reggel hatig 
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ugyanis rám volt zárva az ajtó. Hol a bögrémet 
töltöttem meg, s a magasba lóbálva hajítottam 
ki a locsadékot az ablaknyíláson, hol kienged- 
tem hólyagom tartalmát a földre, s kétségbe- 
esetten kentem szét és szárítottam fel egy ron- 
gyos trikóval szégyenemet a padlón. (Ezt a tra- 
gikomédiát elmeséltem egyszer Páskándi Gé- 
zának, bizonyára ez ihlette Üvegek című novel- 
lájának megírására egy bizonyos Zsoldos Edgár 
nevű magános albérlőről, aki nem jut el hete- 
ken át a lakóház éjjelre bezárt közös árnyék- 
székére, s vesebajos vizeletével sörösüvegeit 
tölti meg. Így került be a nagyváradi kalandom 
az irodalomba.) 

1954 elején, még erős fagy idején, feleségem 
emlékezése szerint Lenin halála évfordulóján 
vagy a körül került sor a perre. Átvittek mind a 
négyünket egy másik épületbe, ahol a katonai 
törvényszék működött, s itt néhány szót vált- 
hattam Nagy Tiborral. Tőle tudtam meg, hogy 
feleségeink is itt vannak, igyekeznek hozzánk 
férkőzni. Miért választottam éppen a párton 
kívüli ügyvédet? Embersége miatt. Mint bíró 
az antifasiszta ellenállás idején hozzásegített 
bennünket a kommunista foglyok kiszabadítá- 
sához, részt vett az MNSZ munkájában (Ko- 
lozsvár nemzetgyűlési képviselőjévé választot- 
tuk), ismertem szigorú jogi gondolkozását, s 
nem kellett attól tartanom, hogy eltér a törvé- 
nyességtől. A törvénytől pedig nem kellett fél- 
nem, csak a törvényszegéstől... A zárt ülésre 
váratlanul felvonult egy egész katonai tancso- 
port, nyilvánvalóan tanúi akartak lenni az ese- 
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ménynek, hiszen a hazaárulás vádja lebegett 
felettünk, s kemény ítélet volt várható. Már ha 
a vádat bebizonyítják! Egymás után hallgattak 
ki bennünket, s amint sejtettem, a Teleki Bélá- 
val való 1944-es antifasiszta összefogásból in- 
dult ki a vádemelés. Nem tudom már, más mit 
és hogyan válaszolt a kérdésekre, valószínűleg 
a magam mondandójára összpontosítottam fi- 
gyelmemet, amit jól is tettem, mert a feltett 
kérdések mögött csapdák rejlettek. Saját val- 
lomásaim egyes kiragadott mondatait úgy sze- 
relték egymásba, mintha a Hitler-ellenes moz- 
galomban azonos elvből indultunk volna ki, 
mint a régi Horthy-rendszert megmenteni aka- 
ró grófi frakció, s erélyesen – végre nagyszá- 
mú hallgatóság előtt – kellett ezt az értelme- 
zést visszautasítanom. Még a tárgyalás jegyző- 
könyvének rám vonatkozó részét is – törvényes 
joggal élve – csak akkor írtam alá, amikor a 
szövegezés kétségtelenné tette, hogy az Erdé- 
lyi Párt velünk tartó szárnyával ellentétben 
a mi tiszta célunk kizárólag a fasizmust legyőző 
erők támogatása volt, a felszabadulás után 
ezekhez a szovjet és román erőkhöz csatlakoz- 
tunk, s az Országos Demokrata Arcvonalban 
vettünk részt az új Románia felépítésében. 
Mindössze annyit ismertem el, hogy a Teleki 
család kívánságára társaimmal együtt bead- 
ványban kértem Rogyion Jakovlevics Mali- 
novszkij marsalltól a közben letartóztatott Te- 
leki Béla szabadon bocsátását, igazolva, hogy 
együttműködött velünk a fasizmus ellen folyó 
harcban, mire a grófot valahol Magyarország 
területén szabadlábra helyezték. 
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Ezek után a tárgyalás törvényessége ellen 
nem is lehetett kifogásunk. Ügyvédeink ma- 
gukkal hozták Kolozsvárról a mentő tanúkat, 
s Kohn Hillel professzor, régi illegalista párt- 
titkárunk, Teofil Vescan professzor, harcos 
román elvtársunk, valamint Fogarasi József és 
Neumann Jenő, a Bolyai Tudományegyetem 
jogi karának tanárai, bátran ki is állottak mel- 
lettünk. Egy szünetben a vádlottak padját elvá- 
lasztó korlátig nyomakodott Rebi, s a legna- 
gyobb örömmel ajándékozott meg: ha át nem is 
adhatta, legalább megmutatta Ferkő és Andris 
fiam fényképét. A tárgyalás lezajlott, mehet- 
tünk vissza celláinkba. Jó ideig nem is tudtuk, 
mi történt, csak rendre derült ki, hogy az ítél- 
kezés egyszerűen elmaradt. A katonai törvény- 
szék elnöke nem vállalta a dróton kapott uta- 
sításokat, s bizonyítékok hiányában felmenté- 
sünket javasolta. (Csak szabadulásunk után, 
újabb másfél év múlva, tudtuk meg, hogy a 
hadbírót menesztették állásából, s amilyen fur- 
csa az emberi sorsok alakulása forradalmi idő- 
szakban, a professzori állásába visszakerült 
Demeter János közbenjárására rehabilitálták őt 
is.) 

Visszaszállítottak Bukarestbe. Tavaszodott. 
Nem túlzás: vígan indultunk útnak. Most már 
bilincs nélkül, két kedélyes államvédelmi tiszt 
kíséretében, gyorsvonaton, közös fülkében. Az 
volt a benyomásunk, hogy kísérőink szabadon 
bocsátásunkkal számolnak. Az Északi pályaud- 
varon másoknak adtak át, az állomásőrség ab- 
laktalan fogdájában kellett várakoznunk, míg 
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értünk jöttek. Ismeretlen helyre kerültünk, va- 
lahol a belvárosban. Engem egymagamban egy 
szalmazsákokkal telt raktárba csuktak, szinte 
hiányoztak a régi meghitt bukaresti cellák. 
Rejtélyes csönd, rideg őrség, panaszaimat visz- 
szautasító katonaorvos. Elmúlt a nyár, bekö- 
szöntött az ősz, de mindezt csak ujjaimon szá- 
mítgathattam ki, a levegőre ugyanis nem en- 
gedtek. Végül mozgás támadt, kiderült, újabb 
per következik. Hát nem unják meg? Újra 
Nagy Tibort jelöltem meg ügyvédemnek, s 
1954 októberében megint katonai törvényszék 
elé kerültünk. A védőügyvédek közt örömmel 
üdvözöltem Tunyogi Csapó Gyulát is, őt Cső- 
görék kérték fel, s együtt érkezett Nagy Ti- 
borral. Feleségeinket nem engedték a tárgya- 
lásra, a hangulat különben is baljós volt, nem 
értettük, miért. Egymás mögött ültünk sorban 
a tárgyalóterem szélén, nem négyen, hanem 
egy ismeretlen ötödikkel, egy marosvásárhelyi 
orvostanhallgatóval együtt, máig sem értem, 
ügyünkhöz mi köze lehetett. Meglepetésünkre 
a vád tanújaként elővezették Venczel Józsefet, 
akiről nem is tudtam, hogy letartóztatásban 
van, sőt már el is ítélve 12 esztendőre. Az 
ügyész kérdéseire elmondta, hogy a párizsi bé- 
ketárgyalásra annak idején panasziratot küldött 
a nemzetiségi sérelmekről, ezért kapta bünte- 
tését. Nekiszegezték: ki tudott a jelenlevő vád- 
lottak közül az ő akciójáról? Amilyen hitbuzgó 
katolikus, csakis az igazat vallotta mindig 
(akárcsak én kommunista voltomban), s Cső- 
gör, Jordáky, Demeter esetében azt mondta, 
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hogy tőle ugyan nem, de mástól esetleg tudhat- 
tak róla, amikor pedig rám került a sor, egye- 
nesen arra hivatkozott, hogy éppen ellenem 
szervezte a panaszirat összeállítását, tehát 
semmiképpen sem értesülhettem az akcióról. 

Kevésbé volt kedvező a védelem tanújának, 
Albert Luncan alminiszternek a vallomása. Őt 
Demeter János hívta tanúskodásra kiszabadítá- 
sának körülményeiről. Még Léb Albert néven 
politikai fogoly volt Kolozsvárt a Horthy- 
rendszer idején, Demeter védte más kommu- 
nista foglyokkal együtt, s megóva őt a depor- 
tálástól, 1944 őszén részt vett kiszabadításá- 
ban. Az alminiszter minderről nem akart már 
tudni, s csak annyit ismert el, hogy cigarettát 
kapott a börtönben ügyvédjétől, majd támadás- 
ba ment át ellenünk, s azt a képtelenséget sü- 
tötte el, hogy tüntetést szerveztünk magyar 
zászlók alatt a hazaérkező román hadsereg el- 
len, s embereink fegyveresen rontottak a romá- 
nokra... Mit is lehetett volna erre válaszol- 
ni? Kolozsvár munkássága vörös zászlók alatt 
ünnepelte a hazatérő győzelmes román csapa- 
tokat, s a görögkeleti katedrális közelében egy 
ablakból Maniu-gárdisták lőttek a tömegre, 
halálra találva két magyar munkást. Maga a 
román belügyminiszter búcsúztatta az áldoza- 
tokat a Nemzeti Színház előtt felállított rava- 
talnál. A hazugság mindenesetre jól időzített 
bomba volt, nyilvánvalóan a katonai bíróság 
befolyásolására. (Később, már rehabilitálásunk 
után, egy fekete-tengeri nyaralóban összefu- 
tottunk vele, bocsánatot kért, és téves értesü- 
léseivel védekezett.) 
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Még fel sem ocsúdtunk a rosszízű meglepe- 
tésből, s már behozták a vád koronatanúját Te- 
leki Ádám személyében. A kövér grófon most 
lötyögött a hús, régóta élhetett rabkoszton. Ez 
hogy kerül ide? Népszerű, közismert ember 
volt, Marosújvár ura, híres éjjeli lump, a Zo- 
kogó Majomban kocsisok ivótársa. Egyébként 
aranyos ember, operettdívát vett feleségül, 
gombát tenyésztett, fenntartotta magát birto- 
kának kisajátítása után is. A katonai ügyész 
most élesen sorra vétette vele mind a négyün- 
ket, sőt... 

– Nézzen oda! Ismeri a vádlottat? Mit tud 
róla? – hangzott a kérdés. 

Teleki Ádi (ahogy városszerte becézték) rá- 
meredt a legelöl ülő vádlottra, s pergő nyelven 
válaszolt: 

– Ismerem. Ez Csőgör Lajos, a kommunista 
alispán. Találkoztam vele a Sétatéren, s közöl- 
tem, hogy mozgalmat indítok Észak-Erdély 
visszacsatolására Magyarországhoz. Egyetér- 
tett velem. 

Máris felharsant a következő kérdés, most 
már a Csőgör mögött ülő vádlott volt soron. 

– Ismerem – vallotta a gróf. – Ez Jordáky 
Lajos, a kommunista párt kolozsvári titkára. 
Találkoztam vele a Malom utcában, s közöl- 
tem, hogy mozgalmat indítok Észak-Erdély 
visszacsatolására Magyarországhoz. Egyetér- 
tett velem. 

Ezt a rendezést! A koronatanú négyszer 
mondta el ugyanazt a szöveget, csak a név és 
foglalkozás (minden esetben a kommunista köz- 
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életi funkció), no meg az állítólagos találkozás 
színhelye, a park, utca, tér változott. A szeren- 
csétlen gróf csak ott zökkent ki a gyakorlatból, 
mikor a mögöttünk ötödikként meghúzódó is- 
meretlen következett. Megint a kérdés, Teleki 
már mondja is: 

– Ismerem. Ez Veress Pál, a kommunista 
szakszervezeti... 

Az ügyész bőszen félbeszakította: 
– Nézze meg jobban! 
A koronatanú még egyszer megfordult, s ki- 

esve szerepéből megmondta, hogy ezt az ötödi- 
ket nem ismeri. Egyben vesebajára hivatkozva 
kérte, engedjék ki szükségét elvégezni. Kivit- 
ték, többet nem hozták vissza. 

Így tudtuk meg, hogy Veress Pál vagy más 
perben kerül ítélőszék elé, vagy talán már ha- 
zaengedték. Teleki Ádi fellépése olyan mulat- 
ságos volt, hogy egy percig sem gondoltam ve- 
szélyre. Az ügyész azonban nagyon komolyan 
vette egy történelmi személyiség – egy Teleki 
gróf! – röpke bemondásait, s a vádbeszédben a 
legnagyobb büntetés kiszabását kérte a haza- 
árulókra. Engem külön kipécézett, olyan állí- 
tással, melynek értelmével máig sem vagyok 
tisztában. 

– Nézzék meg ezt az embert! – szavalta szó- 
noki hévvel. – Még a Szovjetuniót is félreve- 
zette... 

Sajnos nem jegyeztem meg, hogy itt miről 
volt szó, a fegyverszüneti szerződésről avagy a 
szovjet katonai közigazgatás bevezetéséről. 
Mindenesetre a teremben minden szem felém 
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fordult, a személyemet felnagyító értelmetlen- 
ség teljesen megzavart, s jól előkészített vála- 
szom mindenre, amikor az utolsó szó jogán ki- 
fejthettem volna álláspontomat, belém rekedt. 
Egyedül Demeter János találta fel magát, bár 
az ő felszólalása is groteszkbe hajlott. Jogász 
fejével egy paragrafusra hivatkozott (a számot 
is megmondta), mely szerint Teleki Ádám úr 
tanúvallomása rá vonatkozólag nem vehető fi- 
gyelembe, mert mint ügyvéd pert viselt elle- 
ne egészen a végrehajtásig egy bécsi cég meg- 
bízásából valami ki nem fizetett zongora miatt. 

A tárgyalásról egyenesen Jilavára szállítottak 
bennünket. Most a belső körbe – a hírhedt Re- 
duitba – kerültünk, külön-külön négy egymás- 
ba nyíló terembe, átsétálhattunk egymáshoz. 
Meglepő volt, hogy az itt egybezsúfolt 120 po- 
litikai fogoly közül többen tudtak már perünk- 
ről, sőt akadt egy görög nemzetiségű egykori 
román őrnagy, aki Teleki cellatársa volt, s lát- 
ta-hallotta, hogyan kínlódik az éhező gróf hat- 
féle hasonló szöveggel, hogy felkészüljön tör- 
vényszéki fellépésére. Hatféle szöveg? Szóval 
nemcsak Veress Pál volt tartalékban, hanem 
még valaki, de kicsoda? A görög nem jegyzett 
meg neveket, s így sohasem tudtuk meg, még 
ki maradt ki perünkből. Az ítéletet itt kellett 
megvárnunk, vegyes érzelmekkel. Én változat- 
lanul hittem a szabadlábra helyezésben, hiszen 
a Léb- és Teleki-féle tanúskodás ellenünk ne- 
vetséges volt, a többiek azonban hajlottak arra, 
hogy büntetést várjanak, legalábbis a lefogá- 
sunk óta eltelt idő mértékében. Csak a görög 
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ijesztett minket azzal, hogy bizony itt halál- 
büntetés jár, s hivatkozott Lucreţiu Pătrăşcanu 
halálos ítéletére... Ez új hír volt, csak itt, az 
állandóan nyüzsgő, változó tömegben értesül- 
tünk a vezető kommunista politikus – egyéb- 
ként a múltban nem egy vonatkozásban vitafe- 
lünk – tragédiájáról. Az örökké pesszimista 
Demeter János szinte belebetegedett abba az 
arányításba, hogy a román „elhajló” megsem- 
misítése után kiszámított ügy lehet a mi állító- 
lagos „elhajlásunk” példaadó megtorlása. Ami- 
kor aztán egy öblös hang az udvarból a ferdén 
bedeszkázott, csak alul szabad ablakhoz ren- 
delt bennünket s felolvasta az 1954. november 
2-án kelt ítélet szövegét, némi megnyugvással 
vehettük tudomásul az 5, 7 és 10 esztendős íté- 
leteket. Életben maradtunk, hogy igazunkért 
küzdhessünk tovább! Egyelőre azonban papi- 
rosért és tollért-tintáért, hogy megírhassuk 
fellebbezéseinket, s ugyanekkor a párt és a 
kormány segítségét kérjük a törvényességet 
megcsúfoló ítéletek ellen. 

Ugyanezen ablakréshez hívta egyikünket 
Teleki Ádám is, amikor egy másik teremből 
sétálni vitték, hogy kényszerű hamis tanúsko- 
dásáért bocsánatunkat kérje. 

A jilavai belső körben töltött néhány hónap a 
sokféle ember és csoport között csupa változa- 
tossággal telt el. Az itt talált cionista vezetők 
felkértek, tartsak nekik előadást Petőfiről (né- 
metül), fiatal katolikus papoknak a pozsonyi 
Szent Mártonhoz címzett koronázó dómot ír- 
tam le, s volt egy szekta románokból és magya- 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 389 

rokból, akik lélek-lángocskákban hittek, a Jó 
és a Rossz örök küzdelmében, ők arra kértek, 
hogy Martin du Gard magyar fordításból is- 
mert Thibault család című regényét meséljem 
el folytatásokban. Hálából egyikük, egy besz- 
tercei orvos, azt ajánlotta, hogy ha bajban va- 
gyok, gondoljak az ezüst elefántra, ez meg- 
nyugtat. Jordáky a sűrűn meghirdetett külön- 
böző előadások közé beiktatta román nyelvű 
értekezését a XIX. század történetéről, de mi- 
kor Marxra került volna a sor, a hallgatók letá- 
csolták, ilyesmivel ne zaklassák őket idebenn 
is... Végül csöndben egy sarokba húzódva, 
fenn a priccsen, magunknak szerveztünk mar- 
xista szemináriumot, két bukaresti ifjú pszi- 
chológus bevonásával, ezek marxisták voltak, 
de nem itt, hanem Izraelben akartak volna 
kommunisták lenni, s idekerültek, talán mert 
nem bíztak bennük. 

Kezdeményeztünk próba-eszmecseréket más 
gondolkozásúakkal is, kíváncsiak lévén, mi- 
ként vélekednek ők például a nemzetiségi 
kérdés megoldásáról. Amint eleve feltételez- 
tük, a nemzeti parasztpártiak világosan és fél- 
reérthetetlenül a kitelepítés mellett nyilatkoz- 
tak, esetleg elfogadtak volna egyéni asszimilá- 
ciót, de más koncepció az erdélyi magyar kér- 
dés rendezésére meg sem fordult gondolkozá- 
sukban. A vasgárdista foglyok nem mentek be- 
le semminemű beszélgetésbe, nekik külön kur- 
zusuk volt, éppen a bombagyártás és kézigrá- 
nát-használat fogásaival voltak elfoglalva. Még 
a legtöbbet egy admirális előadásából tanul- 
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tunk, aki elmondta a szokott esti előadások 
egyikén, hogyan hozott Romániába a második 
világháború előtt Angliából kisebb hadihajókat, 
utat rövidítve a francia szárazföldi csatorna- 
rendszeren át. Érdekes volt egy bánsági föld- 
birtokos elbeszélése is Károly román király és 
Bethlen István tárgyalásairól vadászat közben 
az ő erdejében. Ilyen előadások alkalmából mi – 
figyelembe véve a sanda pillantásokat – óvato- 
san a priccs szélén vagy alatta helyezkedtünk 
el. 

Hosszú sorban kanyarogtunk a havas udva- 
ron, ha sétálni vittek. Én ujjaimmal a cirillbetű- 
ket rajzoltam magam elé, bent pedig egy ki- 
emelt, benyálazott és beszappanozott ablak- 
üvegre DDT-port hintve, magamnak alkalmi 
táblát készítettem, s a priccs fájából kihasított 
szilánkkal folytattam a tanulást. Ha már szlo- 
vákul tudok valamicskét, tanuljak meg oroszul. 
Érdekelt a török nyelv is, megtanultam már 
vagy 200 szót egy dobrudzsai cukorkaárustól, 
aki mint volt csendőr keveredett ide, de hamar 
kiderült, hogy az illető nem tud jól törökül, lé- 
vén anyanyelve tulajdonképpen gagaúz. Az 
„enim kücsük usakom” (én kis fiam) megszó- 
lítás azonban fejemben ragadt, a kis Andris 
buksi képét varázsoltam vele magam elé. 

Be sem melegedtünk Jilavába, vittek megint 
tovább. Előbb egy bukaresti elosztóba, onnan 
új állomásunkra, a Kárpátok déli oldalán fekvő 
Piteşti városába. Nagy terem közepén csücsül- 
tünk mind a négyen egy vaságy emeletén, s 
csodáltuk a modern börtönt. Nagy ablakok, 
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világosság. Amint hamar megtudtuk a régebb- 
ről bennlakóktól, a királyi diktatúra idején 
húzták fel ezt az épületet, egyenesen a vasgár- 
dista foglyok fogadására, s most mi is élvezhet- 
tük tágasságát. Felhők, az égen átsikló repülő- 
gép, csupa eredeti élmény. Egy Krakkóban 
végzett jezsuita hitszónok telepedett közénk, 
mindent tudott rólunk, vitára hívott ki. Erre 
nem volt kedvünk. Hamar szétosztottak, elsza- 
kadtunk egymástól. Hetekre ugyancsak tömeg- 
szállásra kerültem, itt egy öreg őrnagy, Mihály 
király volt hadtörténész tanára volt olyan szí- 
ves, és színes babszemek segítségével egy kite- 
rített pokrócon magyarázta el nekem szemléle- 
tesen a román történelem nagy csatáinak lefo- 
lyását, úgy, ahogy a fiatal trónörökösnek vala- 
mikor – babszemek helyett élő csapattestekkel 
a terepen – bemutatta. Végül begyömöszöltek 
egy túlzsúfolt kis cellába. Itt ismerkedtem meg 
a görögországi román származású Teohari Mi- 
hadaş franciaszakos tanárral, franciás könnyed- 
ségű, meggondolkoztató versek költőjével. A 
felső fekvőhelyen székelt, ünnep volt számom- 
ra, ha hozzá felmásztam. Az ablakon át egy 
magányos fenyőfára látott, ezt üdvözöltem leg- 
elébb, aztán vendéglátóm Eminescu méla tit- 
kaiba vezetett be, én meg cserébe Madách vi- 
lágképét ismertettem. A feketesubások ellen- 
forradalmába keveredett volt, jogosnak tekin- 
tette elítélését, de hozzátette, hogy most, Sztá- 
lin halála után, a szocializmus letisztulására 
számít, s lehet, hogy kommunista lesz, de csak- 
is saját belátásától függően. 
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Mire besötétedett, leszálltam a temesvári 
szerb alpolgármester vagy megyefőnökhelyet- 
tes mellé, már nem tudom pontosan, odakünn 
mi volt. Keménykötésű, komoly és hallgatag 
férfiú, partizánharcos, Ausztriáig végigvere- 
kedte egy szerb antifasiszta egységgel a háború 
utolsó szakaszát. Hogy került ide? Talán tito- 
ista? Nem, dehogy, mint egy romániai szerb 
napilap főszerkesztője s a szerb dolgozók mű- 
velődési egyesületének elnöke, határozottan 
Tito ellen állt ki, de megjelent Temesvárt Iosif 
Bogdan... A névre felvillanyozottan felfigyel- 
tem, hiszen mögötte sejtettem a mi elgáncso- 
lónkat és befeketítőnket. Nos hát, Bogdan, aki 
eredetileg Temesvárt volt gyermekorvos, a mi 
letartóztatásunkkal egy időben addig zaklatta 
ágytársamat, hogy jelöljön ki neki eleven tito- 
istákat, kijelentve, hogy csak közéleti szerepet 
betöltő személyiségek érdeklik, míg őt magát 
nem rakatta bilincsbe, s repülőgépen magával 
nem vitte a fővárosba. Elítélték, mint a Gesta- 
po ügynökét, egy sváb legényke hamis tanú- 
vallomása alapján, aki történetesen az ő szülő- 
falujában kocsiskodott. Nem élt az utolsó szó 
jogával, vár. 

– De hát miért nem tiltakozott? – kérdez- 
tem kihívóan. 

– Miért? Meggyőződésem szerint a bírák is 
tudták, hogy a vád nem igaz, s ha mégis elítél- 
tek, akkor emögött valamilyen magasabb poli- 
tikai érdek húzódott meg, ez pedig csak idővel 
változik, s akkor majd visszatérek munkakö- 
römbe. 
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Szóval Salamon Jóska! Nemcsak intrikált, 
amint mindig gondoltam, hanem az egész letar- 
tóztatási és peres művelet cselekvő részese 
volt! Most már igazán szembe kellett néznem 
vele. Prágából ismertem, ott volt ő is diák, s 
mint a Kostufra (Komunistická Studentská 
Frakcia) tagja sokáig akadályozta a magukat 
már kommunistáknak valló sarlósok bekapcso- 
lódását a Kommunisták Csehszlovákiai Pártjá- 
nak forradalmi mozgalmába. Nacionalizmussal, 
antiszemitizmussal vádolt bennünket, míg Ma- 
jor István és Steiner Gábor országgyűlési kép- 
viselők a pártvezetőség nevében felül nem 
vizsgálták a diák-csúcsszerv negativista maga- 
tartását. Emlékszem, furcsa dolog derült ki. A 
szerv minden tagja kizárólag zsidó származású 
volt, sehol egy cseh, egy szlovák, egy német, 
egy magyar vagy ukrán-ruszin népi származék. 
Személy szerint kifogástalan elvtársakról volt 
szó, meggyőződéses pártemberekről, éppen 
csak egy érthetetlen közös jellemvonás, egy 
pártosnál pártosabb előítélet minden nemzeti 
jelleggel, népi valósággal szemben valóságos 
szektává fogta őket össze. A Kostufrát felosz- 
latták, s kinek-kinek kötelességévé tették, 
hogy megfelelő népi-nemzeti mozgalmakban, 
tárgykörben és nyelven – akár a zsidó szerve- 
zetekben is – helyezkedjenek el kommunista 
felvilágosító munkájukkal. Így jelent meg köz- 
tünk, történetesen egy nyilvános előadásom al- 
kalmából, Salamon elvtárs. Engem Prágából el- 
sodort a sorsom, ő hazament orvosnak Temes- 
várra, ott vett részt Bányai Lászlóval együtt az 
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illegális mozgalomban, s gyaníthatólag ő fogat- 
ta le Méliusz Józsefet, a MADOSZ ismert har- 
cosát mint „angol kémet” a bevonuló szovjet 
csapatokkal, holott az íróról ő tudhatta a leg- 
jobban, hogy öntudatos kommunista, s a párt 
utasításai szerint él és cselekszik. Szerencsére 
hamar sikerült Méliuszt megalázó helyzetéből 
kimenteni, de a gyűlölködő személyeskedés 
később újra fellobbant. Méliusz egy cikkében a 
„kisebbségi élmény” szorongását emlegette, 
éltetve a belőle való felszabadulást, mire Sala- 
mon, most már Bogdan néven, a Romániai Ma- 
gyar Szóban rögtön nekirontott, előlegül ké- 
sőbbi meghurcoltatásához. 

Itt sem melegedtünk meg. Csomagolás újra, 
levittek a vasútállomásra, várt ránk egy rab- 
szállító vagon. Ilyen is van! Velünk hozták 
Venczel Jóskát is, vele kerültem egy szűk fül- 
kébe. Barátok is voltunk, ellenfelek is, most 
egymáshoz kényszerültünk. Tapintatból nem 
érintettük a bennünket elválasztó kérdéseket. 
Én elsuttogtam a nemrég Csőgör Lajitól fris- 
sen tanult Áprily-verset (a költő Nagyenyeden 
tanára volt, innen az ismeret), továbbadva a 
Tetőn hol lesújtó, hol felemelő sorait: 

Ott lenn: zsibongott még a völgy a láztól. 
Itt fenn: fehér sajttal kínált a pásztor. 

És békességes szót ejtett a szája 
és békességgel várt az esztenája. 
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Felülemelkedtünk a szó teljes értelmében 
szorult helyzetünkön, s az idealizmus és mate- 
rializmus filozófiai árnyalatait, a humánum 
minden oldalon lehetséges változatait beszél- 
tük meg. Most már az sem foglalkoztatott, 
hová visznek, mindenesetre jólesett, hogy Ko- 
lozsvárt leraktak bennünket, s a törvényszék 
tágas fogdájában fürdővel vártak. Ez is csak 
elosztó volt. Felkerültem a Majális utcára, is- 
merős madárhangok áradtak be a cella szűk kis 
felső ablaknyílásán. Egy harcos papocskával 
zártak egybe, sohasem felejtem el megbarát- 
kozásunkat. Harangszó szűrődött be, a Szent 
Mihály-templom húsvéti harangszava. 

– Kedvesem – mondtam az ifjúnak –, tu- 
dom, ilyenkor szívesen mondana szentbeszé- 
det. Tudja mit? Mondja el most nekem, gyer- 
mekkoromat idézné fel... 

A papocska kezébe temette arcát, bizonyára 
erőt merítendő, majd erős akarattal felém for- 
dult s elkezdte húsvéti szónoklatát. Próba ez 
neked, gondoltam magamban, úgy kell most 
szólnod, hogy még az én pogányságomban is az 
emberség visszhangjára találj. Így is beszélt, 
megköszöntem. 

Igen ám, de rövid idő múlva az Internacio- 
nálé hallatszott a Főtér felől. Május elseje volt. 
A papocska izgett-mozgott, majd megragadta 
karomat s így szólt: 

– Bátyám, tudom, hogy ilyenkor szívesen 
mondana ünnepi beszédet. Kérem, mondja el 
most nekem... 

Néhány percre a falnak fordultam, aztán én 
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is erőre kapva úgy mondtam el május elsejei 
beszédemet a cellában, hogy megnyissam hall- 
gatómban a teljes humánum zsilipjeit. Az eset 
nem került be az Acéltükör mélye igaz történe- 
tei közé, de elmondtam bukaresti szerzői esté- 
men a Petőfi Művelődési Házban, s tapsot 
kaptam érte. 

A kihallgatást egy magyarul tudó tiszt vezet- 
te, igazán emberségesen. Arra szólított fel, 
hogy minden beavatkozás nélkül írjam le neki a 
vitás kérdéseket és védekezésemet. Ez megle- 
pett, úgy gondoltam, helyt adtak nagy nehezen 
beadott fellebbezésünknek, vagy talán az elle- 
nünk áskálódok hitele csökkent. Megkockáz- 
tattam, hogy Kurkó Gyárfás és Méliusz József 
ismeretlen sorsa iránt érdeklődjem, s ha nem is 
egyenes, de valamelyest megnyugtató választ 
kaptam: élnek s az ő ügyük tisztázására is sor 
kerülhet... Sajnos volt aztán ellenkező típusú 
kihallgatóm is, az államvédelem orvosa pedig 
lehordott, mert nem álltam vigyázzba, amikor 
belépett az ajtón. Elmúlt. 

Ragyogó tavaszi napon indultunk vissza Bu- 
karestbe, most már autón, egy előzékeny idő- 
sebb tiszt kíséretében, akivel mindenről elbe- 
szélgethettünk. Gyulafehérváron áthaladva, 
közölte velünk, hogy Márton Áron már otthon 
van, ami ugyancsak biztatóan hangzott, még ha 
perünkben a püspök nem is szerepelt. Eddig 
ismeretlen helyen, egy öreg kastélyépület ud- 
varán kötöttünk ki, boltíves zárkába vezettek. 
Ez volt valamikor a Văcărescu család székhe- 
lye, itt szerezhette Ienăchiţă Văcărescu 
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1787-ben a híres verssorokat, amelyek Szemlér 
Ferenc fordításában éltek bennem: 

Örökségül hagyom reátok, 
Ti, Văcărescu-unokák: 
A román nyelvet ápoljátok 
És szeressétek a hazát! 

Érthető megilletődéssel néztem körül, min- 
den anyanyelv és minden haza megbecsülésé- 
vel, s máris nekiláttam történelmi leckéimnek, 
egy szalmaszállal újra a falra rajzolgatva képze- 
letbeli térképeimet. Most szlovák nyelvtudá- 
som felújítására törekedtem, órák és szünetek 
beosztásával gyorsan múlt az idő. Csak a pisz- 
kos lepedő bántott, s amikor egy előkelő tiszti 
csoport nyitott a cellámba, s megkérdeztek, mi 
a kívánságom, megismételtem perújítási kérel- 
memet s tiszta lepedőt kértem. Még aznap éjjel 
levittek egy tágas fürdőmedencéhez, egyma- 
gam paskoltam ott a melegített vizet, reggel 
pedig motoszkálás, zaj a zárka ajtaja előtt. 
Meghallottam Demeter, Csőgör, Jordáky 
hangját, s kinyílt csikorogva az én zárkám ajta- 
ja is. Évek óta raktárban száradt holminkat 
visszakaptuk, s nyitott autón bevittek Bukarest 
központjába, ahol egy bizottság várt már reánk. 
Tagjai közül felismertem Avram Bunaciu igaz- 
ságügyminisztert és a Kolozsvárról származó 
Augustin Alexa főállamügyészt. Mosolyogva, 
látható örömmel közölték velünk, hogy Petru 
Groza államfő kegyelemben részesített ben- 
nünket, s az az óhaja, hogy jelenjünk meg a 
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Bolyai Tudományegyetem törvényes elismeré- 
sének tizedik évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségen. Sajnos repülőjegyet már nem, 
csak gyorsvonatjegyeket tudtak nekünk bizto- 
sítani, előbb azonban egy tiszt kíséretében le- 
mentünk a La Fayette Áruházba, ahol az állam 
költségén tökéletesen felöltöztettek, még övről 
és nyakkendőről, kalapról és tavaszi felöltőről 
sem feledkezve meg. Csodálkozva – de óvato- 
san, tisztes távolból – szemlélte metamorfózi- 
sunkat az áruház közönsége. 

Robogtunk szabadon haza, de örömünkbe 
fájdalom hasított. Jordáky egy román folyóira- 
tot lapozott, s ott olvasta Gaál Gábor neve 
mellett a „regretat” (néhai) jelzőt. Tehát meg- 
halt! Elkésve búcsúztattuk valahol Brassó és 
Segesvár között. 1955. május 28-án érkeztünk 
Kolozsvárra. 
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A szabadulásunk napján feladott táviratot Pas- 
teur utca 14 alá címeztem, nem tudva, hogy 
családomat közben onnan kitették, de akadt 
egy becsületes postás, aki az új lakásra, Sza- 
badság tér 19 alá elvitte a táviratot, s mert a 
feljáró már zárva volt, az Ursus vendéglő kert- 
jéből kiáltozta fel az emeletre, hogy fontos hír 
érkezett... Kocsin mentünk befelé az állo- 
másról, kora reggel volt, s íme, szemközt jön 
velünk Rebi, az állomásra sietve elém. Így az- 
tán leszállhattam, s eltaláltam az új lakásba. 
Egy Rácz nevű ezüstműves özvegyének házá- 
ban kaptak az enyéim jókora szobát és konyhát, 
ez a ház a történeti emlékezés szerint valami- 
kor a kolozsvári bíróé volt, s ha igaz a Heltai 
Gáspár feljegyezte história, mely szerint itt az 
udvaron rakatta fel a hajdú az álruhás Mátyás 
királlyal a bíró fáját, akkor az itt zajlott le fél 
évezreddel ezelőtt. A kétszintes óriási pincé- 
ben, ahol pityókát és hagymát tartogattunk, 
mindig áhítattal néztem körül, ez a rész egy 
befalazott kapualji felirat tanúsága szerint ta- 
gadhatatlanul középkori. Mindez később derült 
ki, most azonban leszedelődzködtem, s belépve 
a szobába megölelhettem végre az ágyukból 
tágra nyitott szemmel rám bámuló két fiút. 
Ferkő a takaró alatt rejtegette, hogy törött kar- 
ja gipszben van, Andris pedig váltig azon gú- 
nyolódott, hogy a távirat szövege szerint azt 
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üzentem édesanyjának: „...varrj otthon.” A 
főtéri templomra néző ablak alatt örömmel fe- 
deztem fel íróasztalomat. A gyerekek iskolába 
mentek, s végre saját ágyamban nyújtózkodhat- 
tam ki. Rebi nem kérdezett semmit, pergett- 
forgott, ment a gyárba, s rám bízta, hogy az éj- 
jel számomra elkészített ételekkel éljek. 

Arra ébredtem, hogy Gáll Ernő tanártársam 
ül az ágy mellett. Az egyetemen már szétfutott 
a hír, hogy Csőgörrel, Demeterrel, Jordákyval 
együtt hazaérkeztem, de hogy ezentúl mi lesz 
velünk, vagyis hogy visszatérünk katedráinkra, 
azt vendégem csak tőlem tudta meg. Álomból 
ocsúdva, valószínűleg furcsán zavaros lehetett 
a beszédem, legalábbis Gáll roppantul elcso- 
dálkozott, hogy én a börtönben fogant tervem- 
ről, a Boldogság Könyvéről kezdtem beszélni. 
Egyelőre a visszahelyezkedés az egyetemre 
volt a közvetlen program. 1955. május 31-én 
került sor a Bolyai Tudományegyetem jubileu- 
mi ünnepségére. Mind a négyen hazatértek be- 
vonultunk a terembe, s fogadtuk a szótlan kéz- 
szorításokat. Mint megtudtuk, távollétünk 
alatt Nagy István is megjárta a maga kálváriá- 
ját, a népi írókkal való szövetkezése miatt von- 
ták felelősségre (holott ez a KMP javaslatára 
történt), majd elcsapták a rektorságból. Utóda, 
Bányai László hűvösen fogadott. Később tud- 
tuk meg, hogy végigjárta a tanszéki pártcso- 
portokat, s közölte: vigyázat! csak amnesztiát 
kaptunk, egyébként büntetett előéletűeknek 
számítunk. Miért volt ez a közlés számára fon- 
tos? Pontosan nem tudom, legfeljebb sejtem, 
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hogy meghurcoltatásunkkal a maga örökösen 
gyanakvó, türelmetlen természete szerint 
egyetérthetett. Csak abban a mértékben vált 
irányunkban barátságosabbá, amennyire magá- 
ban a pártéletben is újra szerepet kaptunk, 
igaz, csupán tanári munkakörünkben. Az is ki- 
derült róla, hogy nem számolt hazatérésünk- 
kel. Feleségem mesélte el, ahogy rendre szóba 
kerültek az elmúlt esztendők, hogy egy film- 
híradóból szerzett tudomást Bányai László aka- 
démiai székfoglaló tervéről: íróasztala mellől 
nyilatkozott Bălcescu írásainak az ő szerkesz- 
tésében készülő magyar kiadásáról. Rebi tudta, 
hogy az én szemelvényes gyűjteményem még 
második letartóztatásom előtt a kiadóhoz ke- 
rült, ezért az utcán találkozva keményen fele- 
lősségre vonta Bányait, hogyan nyergelheti 
meg az én munkámat a maga javára? Az ijedten 
védekezett, s ha a felelősségrevonás nem is, 
megjelenésem mégiscsak visszavonulásra kész- 
tette. 

A Bălcescu-féle kéziratköteg visszakerült 
hozzám, s én újra nekiláttam a munkának, ki- 
egészítve, dúsítva, részletes Bălcescu-életrajz- 
zal ellátva az anyagot. íróasztalom mellől 
ráláttam a Szent Mihály-templom falának góti- 
kus csipkézetére, ez a látvány időtlen nyugal- 
mat keltett bennem. Egyébként, közben vas- 
esztergályossá vált feleségemmel magamat 
egyenlővé téve, könyvekkel és iratokkal újra 
benépesült öreg bútordarabomat „én tintás 
esztergapadom”-nak neveztem el, és ajnároz- 
tam. Itt készült el a kötet s Nicolae Bălcescu 
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válogatott munkái címmel végül is 1956-ban 
megjelent az Állami Irodalmi és Művészeti Ki- 
adónál. Ez lett a Haladó Hagyományaink soro- 
zat legnépszerűbb kiadványa, élén Kovács Zol- 
tán a nagy román politikusról készült festmé- 
nyének sikerült reprodukciójával. 

Mindenekelőtt azonban jogi helyzetünket 
akartuk tisztázni. Támadt itt némi vita is né- 
gyünk között. Abban egyetértettünk, hogy so- 
hasem folyamodván kegyelemért, okkal volt 
fenntartásunk a jogi elintézés módjával szem- 
ben, mely tulajdonképpen nem mentesített a 
vádak alól, csupán kegyelmet gyakorolt a bün- 
tetés hátralevő részének elengedésével. Ho- 
gyan is kerülhetett sor erre az államfői aktus- 
ra? Megtudtuk, hogy Nyilas György, régi ille- 
galista társunk, a Kolozs megyei volt népőrség 
parancsnoka, ez időben államvédelmi tiszt, 
Groza megbízásából az öreg Jordákyt, az idősb 
Lajost nyerte meg egy amnesztia-kérvény be- 
adására, ez vonta maga után az egész elítélt 
csoport szabadlábra helyezését. Nem volt 
könnyű rávennem társaimat, hogy eredetileg 
még a börtönben benyújtott fellebbezésünk 
megismétlésével perünk felújítását kérjük. 
Volt olyan vélemény, hogy kockázatos a dolgot 
még egyszer felkavarni, hagyjuk a fenébe, de 
végül igazunk tudatában úgy állapodtunk meg, 
hogy felkeressük az államfőt, s megköszönve a 
gráciát, tőle tesszük függővé, újítsuk-e fel a 
pert? 

Groza Péter, mint a Nagy Nemzetgyűlés el- 
nökségének elnöke, június 15-én fogadott ben- 
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nünket a parlament épületében. Megható talál- 
kozás volt, az elnök arcáról diadal öröme su- 
gárzott, ahogy megpillantott s maga köré ülte- 
tett bennünket. Alig mondtuk el köszönetün- 
ket, máris átvette a szót, s bő magyarázatba 
kezdett. Összeesküvés? Nevetséges! Ő is talál- 
kozott ilyen vádaskodással. Kínában járt Mao 
Ce-tung vendégeként, s mikor hazatért, egy 
nagy székely államellenes összeesküvés hírével 
fogadták. 

– Tudják, hogy én természetem szerint szü- 
letett ügyvéd vagyok – mondotta bizalmasan. – 
Alaposan kivizsgáltam az ügyet, s megállapí- 
tottam, hogy egy szó sem igaz. Olyanok talál- 
ták ki az egészet, akik a románoknál románab- 
baknak akarták magukat megjátszani. Állandó- 
an érdeklődtem az önök sorsa iránt is, de meg 
kellett várnom az ítéletet, hogy gyakorolhas- 
sam a kegyelmezési jogot. Megmagyaráztam 
Gheorghiu-Dejnek, hogy az egész vádemelés 
törvénytelen volt, mert a párizsi békeszerződés 
aláírásáig önöknek joguk volt Észak-Erdélyt 
Magyarország számára követelni, hiszen még 
nem voltak jogi értelemben vett román állam- 
polgárok. Kommunista voltukkal sem kerültek 
szembe, mint ahogyan Dimitrov is kommunista 
maradt, pedig elvett tőlünk két megyét... Így 
aztán könnyű dolgom volt az amnesztiával. 

Elhűlve hallgattuk. Szóval tulajdonképpen ő 
is fenntartja a Teleki Ádám-féle hamis tanú- 
vallomást! Hirtelen ötlettel egy anekdotát 
mondtam el nagy barátunknak. Régi megálla- 
podásunk volt ugyanis, hogy találkozásainkat 
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egy-egy eredeti „igaz történet”-tel kezdjük, s 
az eltelt évek ellenére sem felejtettem el, hogy 
rajtam a sor. Az anekdotának mindig találnia 
kellett a helyzethez, nem takarékoskodtam te- 
hát a szóval: 

– Még 1921-ben történt, hogy IV. Károly 
volt magyar király Sopronból sereggel indult 
Budapest felé, hogy visszaszerezze trónját. A 
csehszlovák kormány azonnal mozgósított, s a 
belügyminiszter rendeletet adott ki, hogy 48 
órán belül eltávolítandó az ország területén 
minden olyan címer, szobor, felirat, ami a 
Habsburgokra emlékeztet. Azonnal eltüntették 
Pozsonyban a Petőfi-szobrot, Komáromban a 
Klapka-szobrot, Losoncon a Kossuth-szob- 
rot... Egy küldöttség rohant megmagyarázni, 
hogy Petőfi, Klapka, Kossuth éppen nem 
habsburgista volt, hanem a Habsburgok ellen 
harcolt... „Ezt mi talán nem tudjuk?” – kér- 
dezte a prágai belügyminiszter, s hozzátette: 
„De hiszen éppen ezzel emlékeztetnek szob- 
raik a Habsburgokra!” Hát így emlékeztetünk 
mi négyen is olyasvalamire, aminek az illúzió- 
jával éppen mi fordultunk szembe a helyzetet 
józanul mérlegelő reálpolitikánkkal. 

Groza azonnal megértett. Arca elkomoro- 
dott, s a perújrafelvételbe beleegyezett. A kel- 
lő kérvényt azonnal beadtuk. Nekem külön is 
feltűnt a „székely összeesküvés” története, új- 
ra bepillantván annak a csoportnak az intrikái- 
ba, mely pártot és kormányt félrevezetve min- 
ket dobott oda áldozatul. 

Távollétem alatt Rebi szedett-vedett búto- 
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raink és értékesebb könyveim egy részét mun- 
kás ismerősöknél rejtette el, ezeket hordtuk 
most haza, s visszapereltük a lepecsételt hol- 
mit is. Sikerült visszaszerezni a rádiókészülé- 
ket s egy író barátunktól a jó öreg Erikát, me- 
lyen mindmáig dolgozom. Az anyámnak és hú- 
gomnak, a rokonoknak és barátoknak küldött 
újabb megnyugtató lapokra megint befutottak 
a válaszok. Öregebbek lettünk, de annál na- 
gyobb volt az öröm. Húgom Németországból 
ezekkel a sorokkal jelentkezett: „Nagy kő 
esett le szívemről, amint tegnap megjött leve- 
led! Végtelenül örültünk valamennyien ennek 
az első életjelnek 3 év után! Márciusban volt 
ugyan egy éve, hogy apósodtól Svájcon át hal- 
lottam rólatok, de az a hír nem volt éppen 
megnyugtató, mamának persze nem is mutat- 
tam meg. Eléggé bánkódott szegény, s bizony 
én sem igen hittem, még valaha is hallani felő- 
letek. Vajon lesz-e még egyszer alkalom arra, 
hogy megtudjuk, mitől lett fekete hajad ősz?” 
Az új-tátrafüredi tüdőszanatóriumból a régi 
barát, Fábry Zoltán válaszolt, következőképp 
nyitva levelét: „Edgár, kedves Edgár, életem- 
nek egyik legboldogabb napja 1955. július 13-a 
volt, az a nap, melyen bekopogtatott kedves 
lapod. Ez olyan volt, mintha valaki holtaiból 
felébred és mi boldogan öleljük magunkhoz az 
élő valóságot. Edgár, Edgár, nagy a mi örö- 
münk!” Még egy orvosi vizsgálat volt hátra, 
barátaim biztatására Marosvásárhelyre utaz- 
tam, ahol ismerős orvosok és baráti betegek 
vártak. Máig kezemben a belklinikában kiállí- 
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tott látlelet, minden normális, csak a szemem, 
a szemem, ideje volt szemüveget beszereznem. 

Felmértem: nemzetiségi szervezet nincs töb- 
bé, de megvannak lapjaink és fontosabb intéz- 
ményeink, iskolák, könyvkiadók, színházak s 
az élen a Bolyai Tudományegyetem. Bákóban 
közben felszámolták a magyar iskolákat. Ke- 
mény Zsigmonddal szólva, aki 1851-ben Még 
egy szó a forradalom után című röpiratában ön- 
szaggató fájdalommal votiva tabulát aggatott 
sorsunk falára, hálából, hogy mégis megmarad- 
tunk, most arra összpontosítottam minden aka- 
raterőmet, hogy a múlt nagy tanulságaival, hő- 
sök örökségét idézve, járuljak hozzá önfenntar- 
tásunk kényszerű új szakaszához. A Bălcescu- 
könyvvel egy időben, mely kelet-európai ösz- 
szefüggésrendszerbe volt hivatott helyezni a 
román–magyar történelmi viszonyt, újra elő- 
vettem egy még 1952-ben kidolgozott Gábor 
Áron-életrajz tervét. A hős székely műszaki 
felkészültségére hivatkoztam eredeti aratógé- 
pétől és lábhajtásos járművétől a népét „gyá- 
risták”-ká képző ágyúöntésig, nem kis súlyt 
helyezve az ojtozi román pap leányával való 
házasságának jelkép-értékére. Hamar megtud- 
tam, hogy a tárgykörrel Bözödi György és Im- 
reh István régebbről foglalkozik, ezért tértem 
rá a Székelyföld iparosításának másik nagy ál- 
modozójára, Benedek Elekre, felhajtva az 
Egyetemi Könyvtár mélyéről a csak meseíró- 
nak ismert publicista harcos politikai írásait, 
melyekkel utat tört a székely tömegek új élet- 
formája felé. Ebből lett is kötet, az 1956-ra el- 
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készült Halljátok, emberek? című gyűjtemény 
hamar követte a Bălcescu-szemelvényeket. 
Legelső közlésemet azonban az Igaz Szó fogad- 
ta el: még szabadulásom évében itt hoztam 
nyilvánosságra Móricz Zsigmondtól kapott le- 
veleimet, összesen tizenhármat, mindegyikük 
az erdélyi valóság íróit szólította a Kelet Népe 
frontjára egy neobarokk úri restauráció kábula- 
tával szemben. 

Egyidejűleg adtam az Utunknak Fábry Zol- 
tán, az emberi méltóság szószólója című íráso- 
mat, megtörve a stószi bölcs körül támadt 
hosszú csöndet. Levelezésünkből tetszett ki, 
hogy – ha történetesen szabadlábon is – neki 
ugyancsak hosszú elzárkózottságot kellett 
Csehszlovákiában elszenvednie töretlen nép- 
testvéri humánuma miatt, s A gondolat igaza 
című írásgyűjteménye 1955-ig váratott magára. 
Barta Lajos, az élő magyar klasszikus bemuta- 
tása következett (egy darabját éppen ez idő tájt 
mutatták be Erdélyben, de senki sem tudta, ki 
is a szerző), majd saját erdélyi közelmúltunk- 
ból Józsa Béla közéleti szerepét, mozgalmi írá- 
sait és hősi áldozatát ismertettem, mintegy vá- 
laszul annak az ostoba nyomozónak, aki a vér- 
tanút is mellém ültette volna a vádlottak pad- 
jára. 

Bizonyára belekontárkodtam volna nagy vi- 
lágbölcselők életművébe, ha kellő felkészültség 
nélkül, inkább csak börtönbeli töprengéseimen 
épülve, nekiláttam volna az oly részletesen el- 
képzelt Boldogság Könyvének, de 1956 tava- 
szára mégis csak felröppentettem egy kis esszét 
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Elmefuttatás az emberi boldogságról címen az 
Utunkban. Itt kapott összegezést az, amivel 
hazaérkezésem másnapján Gáll Ernőt elké- 
pesztettem. Nem, mégsem volt pusztán játék, 
ahogyan logikai alapfogalmakban próbáltam ki- 
fejezni az egészség, a kényelem, a tudás, a 
szépség és a szabadság örömét, s ahogy ezeket 
az elemi boldogság-feltételeket megtoldottam a 
munka, a család, a társadalom, a pártosság és a 
hősiesség társas örömével, s – idézve magam- 
ban a fel- és alászáguldást celláimban – ezek- 
hez is hozzátettem még az elmélkedés és az 
emberiesség mind elméleti, mind gyakorlati 
követelményét. Ekkor már a Szovjetunió kom- 
munistáinak XX. kongresszusa, Nyikita Szer- 
gejevics Hruscsov nagyszerű beszéde után vol- 
tunk, s többé semmiféle cenzúra sem gátolhat- 
ta meg, hogy életem teljes értelmével le ne 
írjam: „A dialektikus materializmus nem őröl 
üresen, legfeljebb száraz dogma-bemagolók 
agyában. Ennek az élő világnézetnek áldott tar- 
talma a legmagasabb rendű emberiesség. A szo- 
cialista humanizmus, a proletárforradalom 
alfája és ómegája. Rajongó lángolás a hala- 
dásért, s minden ósdiság és kizsákmányolás iz- 
zó gyűlölete. Nem frazeológia, nem ráolvasás, 
hanem elmélet és gyakorlat egysége az emberi 
boldogság maradéktalan megteremtésére. Aki 
az emberiesség ellen vét, aki az emberi boldo- 
gulást vakon és oktalanul gáncsolja, aki ember- 
telen, az veszedelmesebb, még ha közénk való- 
nak véli is magát, mint az, aki elméletben még 
hozzánk nem talált, de jót akar, szebbet és job- 
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bat a köznek. Aki nem humanista, aki nem is- 
meri az emberszeretet boldogságát, nem lehet 
szocialista, de aki egyszer szereti az embert, 
aki humanista, az minden különbség ellenére is 
a szocializmus szövetségese lehet.” Elbarnult 
Utunk-kivágásból bogoztam ki a már rongált 
szöveget, a cikk eltűnt az időben, de őrzöm an- 
nak a pillanatnak az emlékét, amikor megjele- 
nése után felszaladt hozzánk Szabédi László, s 
ő, a rideg elemző, az örök bírálgató, ezért az 
írásért – az egyetlenért több évtizedes barátsá- 
gunk alatt – megszorította a kezem. 

Végre megkaptuk az értesítést, hogy perünk 
várva várt újratárgyalására Bukarestben 1956. 
június 3-án kerül sor. Telve reménnyel utaz- 
tunk fel a fővárosba, ezúttal azokkal a tanúkkal 
együtt, akiket eredetileg is meg akartunk idéz- 
tetni védelmünkre, de akkor – az egy, ellenünk 
fordult Luncan alminisztert kivéve – nem kap- 
tak meghívást. Ahonnan a Tito-ügy és a Rajk- 
per elindult, Moszkvában és Budapesten már 
más szelek fújtak, nem volt többé kétséges, 
hogy a másunnan kezdeményezett hazai kon- 
cepciós perek divatján túljutottunk. Mégis: 
közvetlenül a tárgyalás előtt váratlanul egy jól 
kiszámított újabb kihívás ártott bele a dolgunk- 
ba. 

Az Előre hasábjain (ez volt a Romániai Ma- 
gyar Szó utóda) Kovács György ádáz, már cí- 
mében is gyilkos indulatú kirohanást intézett 
több írótársa mellett ellenem is, egyszerűen és 
hátba célozva nacionalistának bélyegezve egy 
Utunk-beli cikkem miatt. Kovács György írása 
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Gyom, amit irtani kell cím alatt különféle vá- 
dakkal irodalmi kivégzőosztag elé rendelte 
Földes Lászlót, Gálfalvi Zsoltot és Huszár 
Sándort a készülő országos írószövetségi kong- 
resszus alkalmából, s ebbe a szériába illesztette 
be kifogásait az én Irodalmi hídverés cím alatt 
megjelent írásom ellen. Cikkemben én a Szov- 
jetunió Kommunista Pártjának XX. kongresz- 
szusa szellemében megújhodó csehszlovákiai 
szellemi élet eseményét, a prágai írókongresz- 
szust ismertettem pozsonyi források alapján, s 
kitértem arra a kettős szerepre, melyet a 
Szlovákiai írószövetség magyar tagozata tölt be 
egyrészt az ott élő magyarság szellemi önkifej- 
tése, másrészt a cseh és szlovák irodalmi érté- 
kek magyarra fordítása s az egész magyar 
nyelvterületen való elterjesztése tekintetében. 
Ezen a „hazai és nemzeti” kettős elhivatottsá- 
gon horkant fel Kovács György, ezt tartotta 
olyan nacionalizmusnak, amely szerinte a 
marxista-leninista tanítással ellenkezik... A 
képlet világos. Az a háttérbe szorult ultra-cso- 
port, Iosif Bogdan és társasága, az utolsó pilla- 
natban megpróbálta, hogy elébe vágjon rehabi- 
litálásunknak, ezért a gyors igyekezet, nem is 
csak magyarul, hanem egyidejűleg a Scînteia és 
az Unser Weg hasábjain románul, illetve néme- 
tül is gyomirtásra, megsemmisítésre szólítani 
fel a hatásuk alól egyre inkább mentesülő ható- 
ságokat! Kovács György e feladatra alkalmas- 
nak bizonyult, mert egyfelől realista prózájá- 
nak tekintélyével népszerű volt, másfelől fé- 
lénk és óvatos természetével – már csak papi 
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családból való származása s a Horthy-hadse- 
regbeli zászlós tisztség miatt nemegyszer 
nyomásnak kitéve – hajlandó volt magát írótár- 
saival szemben kijátszatni. Támadása, melyre 
Tóth Tibor szlovákiai magyar író hamarosan 
visszautasítólag válaszolt, nyilvánvalóvá tette a 
növekvő ellentétet a régi kötöttségektől szaba- 
duló pártvezetés és a – nevezzük nevén – erő- 
sen Berija-jellegű frakcionisták, a XX. kong- 
resszuskor kibukott hiper-sztálinista csoport 
romániai lerakata között. 

A per újratárgyalása a baljós belövés ellenére 
is szabályosan, kifogástalanul ment végbe. Ide- 
hozták Teleki Ádámot is, a gróf visszavonta 
hamis tanúskodásait, szerencséjére, mert így 
velünk együtt hazamehetett. Azzal a gyanúsí- 
tással szemben, hogy mi 1944 őszén nacionalis- 
ta céllal szabadítottuk volna ki a börtönből a 
magyar kommunistákat, arra számítva, hogy 
segítségünkre lesznek egy feltételezett összees- 
küvő kalandorpolitikában, egy-egy annak ide- 
jén kiszabadított román és zsidó tanú kelt vé- 
delmünkre. Megjelent a bukaresti katonai tör- 
vényszék előtt Gheorghe Timofi is, aki igazol- 
ta, hogy az antifasiszta ellenállás a Dél- 
Erdélybe tört magyar hadsereg és a Gestapo 
hátában nemzeti különbség nélkül minden ha- 
ladó erőt egységbe vont, s név szerint éppen 
tőlem kapott ő is utasítást mozdonyok elrejté- 
sére a Vasúti Műhelyekben... A rehabilitáció 
teljes mértékben kimondatott, s négyünk er- 
kölcsi tekintélyének helyreállításával egyidejű- 
leg történelmi elégtételben részesült az 1944-es 
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ellenállás, a Magyar Népi Szövetség működése 
s az észak-erdélyi kommunisták szerepe is az 
eseményekben. Nem véletlen, hogy a felmentő 
ítélettel egy időben adták vissza párttagságát 
Nemes Józsefnek is, aki átmeneti időben az 
Észak-Erdélyi Kommunista Párt vezető szemé- 
lyisége volt. 

Most már sikerrel visszalőhettem Kovács 
György szerencsétlen förmedvényére. Két Bu- 
dapesten megjelent történelmi regény, Tamási 
Áron Kossuth-díjas műve, a Hazai tükör, és 
Győry Dezsőé, a Viharvirág, a hajszálcsöves- 
ség törvénye szerint Magyarországon virágoz- 
tatta ki a román–magyar, illetve szláv–magyar 
népmúlt közös emberségét, s ez alkalmat adott 
arra, hogy Népeink szép találkozására cím alatt 
az Utunkban megismételjem felfogásomat az 
irodalom dunavölgyi híd-szerepéről. Mintha 
mindaz, amiért valaha, a felszabadulás és szo- 
cialista honszerzés mámorában, politikailag 
szót emeltünk, most az irodalom eszmei csata- 
terein indulna új győzelemre ... A székely és a 
palóc író, íme, a magyar fővárosban gyökerez- 
teti most meg az egymásra találás élő nemzet- 
köziségét, az egyetemes magyar irodalom sark- 
igazságává emelve szomszédainkkal közös sors- 
vállalásunkat! „A mai magyar irodalom egyete- 
mességében sem reteszelhető el többé szomszé- 
daitól – szegeztem le –, hanem azokkal 
együtt lélegzik és gondolkozik. A magyar iro- 
dalomnak ez az új, helyesen részletezett és jól 
összegezett felfogása semmi esetre sem »gyom, 
amit irtani kell«, nem nacionalista elhajlás, me- 
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lyet átok alá kell vetni az internacionalizmus 
nevében, mint ahogyan ezt Kovács György 
megkísérelte, hanem éppen ellenkezőleg: az a 
következetes nemzetközi értelmezés, mely kul- 
túránk egészéből füstöli ki a nemzeti kizáróla- 
gosság és elszigetelődés polgári nacionalista 
maradványait.” Kovács György egy nyilatko- 
zatban már rám mordult egyszer, közölve, 
hogy gyomirtó cikkének ellenem szóló vádjait 
változatlanul helyénvalónak tartja, de ez már 
csak utócsatározás volt. Következő könyvét, az 
1907-es Dali Jóska rózsája című novellagyűjte- 
ményt „baráti öleléssel” ajánlotta, regénye, a 
Döglött gránát 1970-ben azzal a dedikációval 
érkezett, hogy „Szeretném, ha régi barátság 
melegét éreztetné Veled”, s „immár csak néma 
baráti kézszorítással” küldte el 1980-ban A 
hadnagy és a tünemény című új elbeszélésköte- 
tét. A Bogdan-csoport végleg eltűnt, s a múltat 
feledtető baráti ajánlásokat olybá vettem, mint 
a régi mozgalmi társ önfelszabadítását egy 
megtévesztő lidércnyomás alól. 

Két hétre „hazamentünk” (így mondjuk) 
Vargyasra a fiúkkal. Szegény Zsuzsa asszony 
tavaly még szabadon megláthatott, anyai türe- 
lemmel várva rám évekig, s a télen hirtelen 
meghalt. Most özvegyült apósom várt ránk. A 
kis sütőházban lobogott a vita esténként: be- 
menni vagy sem? Soós Péter sógorom, Ida fér- 
je, már benn van és megelégedett, mert keres 
annyit a kollektívban, ő feji a teheneket a ha- 
talmas új istállókban, felesége meg a borjakat 
gondozza, hogy elkezdhették az építkezést a 
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Hagymás pataka mellett. A vasárnapi családi 
kalákából persze kivették részüket az én fiaim 
is. No de a sütőházban felpattannak az ellenvé- 
lemények, folyik a jövedelmek összehasonlítá- 
sa, a mérlegelés: érdemes-e? Vargyason még- 
sem ez most a főkérdés. Itt a bánya! Amiről 
annyi szó volt a múltban, mostanra megvaló- 
sult, s máris másfélszáz férfi dolgozik a felszí- 
ni és föld alatti barnaszénfejtésen. Elkészült a 
vasúti szárnyvonal is, az acéldaruk kiemelte 
szén máris vagonoslag indul oda, ahol várják. 
Tele lettem új élménnyel a múlt és jövő feszí- 
tésében. Folklóranyagért nem kell kutatóba 
mennem, itt a Máthé házban még változatlanul 
a faragott mosdótálak, a lapítóra omló pulisz- 
ka, az ízes ö-ző tájszólás, a lovak meg a sorró- 
zás világa uralkodik, de a kollektivisták már 
számokkal érvelnek, s a falut elfogta a bá- 
nyász-láz. Nem mennek többé világgá az em- 
berek, cseléd sem kerül innen ki többé. Var- 
gyas bányaközség, talán bányaváros is lesz be- 
lőle. Szokás szerint beszámolva az erdővidéki 
napokról, így kezdhettem Utunk-cikkemet: 
„Ide gyertek, költők, himnuszt írni!” 

Kiszállás az elhanyagolt homoródalmási bar- 
langhoz, körültekintés a Látóhegyről, száldo- 
bosi rokonok meglátogatása, átszekerezés Kis- 
baconba Benedek Flóra nénihez, most már a 
nyomdára kész Benedek Elek-publicisztika jó 
hírével, egy délután a szénfejtés tátongó göd- 
reinél, a kis Zsuzsa keresztelője Pálléknál, 
vagyis Teri sógorasszonyéknitt (ahogy itt 
mondják), nem győztem magamba fogadni ezt 
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a feltárult szabad világot! Ég és föld ragyogott, 
szebb volt minden, mint amit a cellákban ma- 
gam elé álmodtam. Pedig nem múltak még el 
itt sem a barbár túlzások, a kegyetlen és okta- 
lan áskálódások nyomai. A Művelődési Otthon 
elől eltüntették a gyönyörű székelykaput, kez- 
detleges elemek szerint ez a nacionalizmus, s 
faragóját, Sütő Béla népművészt úgy találtam a 
feldúlt kastélyban, hogy ablakdeszkákat fűré- 
szelt egy bajszos idegen hangos parancsára. A 
Daniel-könyvtár, a híres levéltári anyag mág- 
lyán hamvadt el, s amikor Borbáth Károly, a 
leningrádi diák, mentegetni próbált egy-egy 
darabot, büntetésül kulákfmak minősítették... 
Folytassam? A néptanács ugyancsak más vi- 
dékről hozott elnöke, aki körülbelül eb- 
ben az időben került vissza a termelésbe, azt a 
véleményt hagyta hátra, hogy a tanult ember 
megbízhatatlan, legfeljebb állatösszeírásra jó. 
Ő volt az, aki homokfutóját az iskolaigazgató- 
val festette úri-sárgára. Egyelőre utánpótlás 
értelmiségben nincs, az agyonstrapált agrár- 
mérnök tüdőfertőzéssel kórházba került. Még- 
is! A változás itt csodálatos lehetőségeket 
ígér, s tudtam, sokban igen, de még több eset- 
ben nem fogok csalódni. 

És mintha valami visszatérne abból az idő- 
ből, amikor a közös hitlerista járomból szaba- 
dulva szívünk-lelkünk szerint két ország ölel- 
kezett. Hunyadi János halálának ötszázadik 
évfordulóján a Román Akadémia s a két ko- 
lozsvári egyetem történészei vendégül látták 
Budapestről Mályusz Elemér és Elekes Lajos 
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történészeket, s közös kiszálláson látogattuk 
meg Közép-Erdély mindama helyeit, melyek a 
magyar, román és délszláv emlékezésben oly 
jeles helyet betöltő hős hadvezér emlékét idé- 
zik. A zarándokút résztvevőit Constantin Dai- 
coviciu vezette, s hol Vajdahunyad várában, 
hol Gyulafehérvárt nyílt alkalmunk a gondola- 
tok, felfogások baráti egyeztetésére. Hogyan 
töltsem én be a nemzetiség híd-szerepét két 
nemzet hivatott tudományos képviselői közt? 
Egy közös ebéden tósztként hivatkoztam Nico- 
lae Bălcescu magyarul éppen akkor megjelent 
Magyarázó megjegyzések a rigómezei vagy ko- 
szovói ütközetről című tanulmányára. Ez az írás 
már 1844-ben visszautasította megfelelő for- 
ráskritika alapján a törökeknek hízelgő Kal- 
kondülész bizánci görög történetíró ama becs- 
mérlő állításait, melyek szerint a dél-szerbiai 
csatában a havasalföldi fejedelem csapatai el- 
árulták volna Hunyadit, aki maga is titokban 
szaladt meg, cserbenhagyva saját seregét. A 
románok s Hunyadi becsületére egyaránt érzé- 
keny szerző állítása – s ezt örömmel hangsú- 
lyozhattam – legutóbb éppen a jelenlevő Ele- 
kes Hunyadi című, 1952-ben megjelent életraj- 
zi művében kapott új igazolást, a források 
összehasonlítása alapján megcáfolva mind a ha- 
vasalföldiek hűtlenségéről, mind a fővezér 
megfutamodásáról szóló hamis beállítást. A 
román csapatok fogságba estek, s lemészárol- 
ták őket, Hunyadi pedig a csatavesztés után 
volt kénytelen elmenekülni... Románia és 
Magyarország történészei közt kimondhattam 
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volna-e időszerűbben a szentenciát: „Bălcescu 
úgy védte meg a maga sértett román nemzeti 
büszkeségét, hogy egyben a közös magyar–ro- 
mán szabadságharcos hagyományokat elevení- 
tette fel. Minket is magyar nemzeti büszkeség 
tölt el, amikor Bălcescu szép írását odatehet- 
jük Zrínyi Vitéz hadnagy-a, Czuczor 
Hunyadiász-a és Arany Hunyadi-balladái mel- 
lé. A két nemzeti büszkeség ma, a szocialista 
építés rendjén, találkozik újra emberségben, 
mint népeink s nagyjaink szívében mindig s 
örökké.” Vágó Béla tanársegéd volt a tolmá- 
csom, a szöveget utólag az Utunk közölte. 

Az már a mi benső lelki ügyünk, a megillető- 
dés, ahogyan társaink közt ott álltunk a ma- 
rosszentimrei templom kövén. A faluban nincs 
már magyar hívő, a kis gótikus épület, melyet 
Hunyadi a betörő törökök felett aratott egyik 
győzelmének emlékére emeltetett, elhagyatott. 
Évente egyszer jő ki ide egy református tiszte- 
letes, a közeli téglagyár székely alkalmi mun- 
kásai gyűlnek ilyenkor köréje, s most itt ke- 
rengett a látogatók közt kulcsával a lelkész, 
hogy valami védelmet kérjen valakitől, ugyan 
kitől, nehogy a falusi gyerekek, mint minden 
évben, újra kövekkel betörjék az ablakokat. Jé- 
kely Zoltán járt itt ifjan, akkor még tizenegyen 
hallgatták a prédikációt, s ittlétét a költő így 
szedte versbe: 

Így énekeltünk mi, pár megmaradt, 
– azt bünteti, kit szeret az Úr – 
s velünk dalolnak a padló alatt, 
kiket kiirtott az idő gazul. 
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Most Mihai Roller, az akadémikus állt itt, fel 
nem fogva, hogyan kerülhetett ide egyáltalán s 
hogyan van még meg ez az üres templom, s mit 
akar a pap a kődobáló gyerekekkel... Engem 
a pusztulás jelképe, ha találkozom vele, újra 
csak munkára sarkall. Megőrizni és továbbfej- 
leszteni népállományunkat, józanul helytállni a 
közös fejlődésben, hogy hivatást tölthessünk 
be mindenkor helyzetünk törvényei szerint, 
biztosítani békét és egészséget utódaink szá- 
mára, örök folytonosságban. Ezt a feladatot 
töltöttük be, amikor a román demokrata erők- 
kel együttműködve felmutattuk a szocializmus 
tiszta kibontakozásának egy lehetőségét a ro- 
mán–magyar viszony rendezésében, s ragasz- 
kodtunk igazunkhoz akár a börtön elviselésé- 
vel. Csak az, akinek ez a jövőben is sikerül, 
mondhatja el Vörösmartyval: „Köszönjük élet 
áldomásidat, Ez jó mulatság, férfimunka volt!” 

(Befejeztem 1985 május havában Kolozsvárt.) 
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URBÁN ALADÁR 
Batthyány Lajos miniszterelnöksége 

(Nemzet és emlékezet sorozat) 

1848-nak egyik kevéssé ismert, a köztudatban 
Kossuth és Széchenyi mellett háttérbe szoruló 
alakja Batthyány Lajos, a magyar történelem 
első miniszterelnöke. Miként nyerte kormány- 
alakítási megbízását, hogyan szervezte meg 
kabinetjét, milyen szerepet játszott a pozsonyi 
utolsó rendi országgyűlésen, miként zajlottak a 
kormány minisztertanácsai, milyen feladatokat 
vállalt magára Batthyány, és főleg: milyen 
eredményekkel járt bécsi és innsbrucki útja 
idején – ezekre kíván felelni a szerző új, isme- 
retlen anyagokat és összefüggéseket feltáró 
monográfiája. 
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FÜGEDI ERIK 
Ispánok, bárók, kiskirályok 

(Nemzet és emlékezet sorozat) 

Fügedi Erik immár több mint két évtizede ku- 
tatja a középkori magyar arisztokrácia fejlődé- 
sének, struktúraátalakulásának és hatalmi tér- 
nyerésének folyamatát. Az Ispánok, bárók, kis- 
királyok nem csupán az e témakörben írott 
munkáinak elméleti összefoglalása, hanem a 
kérdéskomplexum időbeli kiterjesztése és 
egyúttal újragondolása is. 

Ebben a kötetében az államalapítástól a Má- 
tyás király halálát követő időkig kíséri figye- 
lemmel a szerző azt a történelmi változást, 
amelynek során a főurak egyre inkább maguk- 
hoz ragadták az ország sorsának irányítását, s 
míg a korszak kezdetén az uralkodó hozta létre 
birtokadományaival az arisztokráciát, a végén 
már a főrendek adományozták – egy céljaikhoz 
felhasználhatónak vélt személynek – a királyi 
hatalmat. 

Fügedi Erik új könyvében egy réteg elemző 
bemutatásával próbál meg választ adni arra a 
kérdésre, hogy miért és hogyan alakult ki feu- 
dális társadalomszerkezetünk jellegzetes, a 
nyugat-európai hűbéri felépítménytől oly nagy 
mértékben eltérő formája. 
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ZOLNAY LÁSZLÓ 
Hírünk és hamvunk 
(Tények és tanúk sorozat) 

Körkép, korkép, kórkép! Nem egy írás kap- 
csán elsütöttük ezt a szójátékot – de soha iga- 
zabban el nem mondható, mint Zolnay László 
párját ritkítóan gazdag, színes önéletírásáról 
szólva. Persze szólhatunk róla másként is: a 
szabadságszeretet és humánum, nemesi öntu- 
dat és dekadencia, polgári liberalizmus, játé- 
kosság sőt frivolság egyaránt jellemzi – minde- 
nekfölött pedig: a való élet hiteles dokumentá- 
ciója. Életé és halálé, életeké és haláloké, élet- 
vitelé és filozofikumé, nemiségé és politikáé. 

Mulattató és megrendítő, olykor rémregény- 
vagy krimiszerű, ismét másszor szigorúan tu- 
dományos alkotás: évezredek régészete, évszá- 
zadok történelme, évtizedek élő emlékezete, 
egy nagy tudós és még nagyobb ember önmagát 
sem kímélő őszinte emlékezése Zolnay László 
utolsó – alighanem legnagyobb – könyve, ame- 
lyen haláláig dolgozott. 
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