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Tisztelt Elnök Úr!
Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012.
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszterhez, mint a tárgyban illetékes kormánytagho z
„Meddig tűri még Kormány, hogy a román hatóságok hajtóvadászatot folytassanak Was s
Albert és művei ellen? ”
címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Kolozsvári Népbíróság 1946 . március 13-i 1 . számú határozata alapján – amely m a
is szerves része a román jognak – egyik legnagyobb XX . századi erdélyi írónk, Wass Albert a
román hatóságok szemében háborús b űnös . Bár a második világháború után született ítéle t
nyilvánvalóan koncepciós per eredménye, amelynek egykori bizonyítékait azóta többszö r
megcáfolták, „román barátaink” mégis el ő szeretettel hivatkoznak e népbírósági ítélette l
összefüggésben a 2002/31-es sz . sürgősségi kormányrendeletre, amely többek között
„emberiség elleni b űnöket elkövetett személyek népszer űsítését” is tiltja .
A fenti alapon román rend őrök ez év június 12-én elvitték Wass Albert Szovátán ,
magánterületen, Tóth Ferenc helyi magyar lakos udvarán felállított szobrát, valamint
eltávolíttatták, egy árus esetében pedig le is foglalták a csíksomlyói standokról az erdélyi író és költ őfejedelem műveit. A román rendőrség durva és barátságtalan fellépése, valamin t
fenyegetései következtében a többi megijesztett árus Nyirő József munkáit is bevonta a
standokról. Történt mindez annak ellenére, hogy bár Romániában létezik könyvekre

vonatkozó tiltólista, Wass Albert és Nyir ő József neve ezen az elkobzások, lefoglaláso k
időpontjában tudomásom szerint biztosan nem szerepelt, így a hatósági cselekmények
mindenképp jogtalannak minősülnek .
Felháborítónak tartom, hogy a lefoglalt könyvek mellett a román rend őrség olyan
pólókat is elkobzott a csíksomlyói búcsú egyik árusától, amelyek a magyar himnus z
kezdősorát tartalmazták, a román rendőrök szerint azonban csupán ennyivel is kimerítették a
„szélsőséges nacionalizmusra való felbujtás” fogalmát .
Álláspontom szerint Wass Albert és Nyir ő József üldözése, a műveiket árusítók é s
vevő k közvetlen vagy közvetett megfélemlítése, illetve a magyar himnusz kezd ősorát
tartalmazó pólók elkobzása nemcsak durva román hatósági jogsértés, hanem nemzetünk
leplezetlen szembeköpése is, amely azonnali fellépést kíván(t volna) a Kormány részér ől .

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

Tisztában van-e a Kormány azzal, hogy a román hatóságok elkobozták Wass Albert
Szovátán, magánterületen felállított szobrát, a csíksomlyói búcsú során pedig
számos Wass Albert-könyvet lefoglaltak, miközben fellépésükkel, fenyegetéseikkel a z
árusokat és a vevőket is megfélemlítették ?
Szerepel-e Wass Albert vagy Nyirő József neve Románia tiltott könyveket tartalmazó
listáján? Ha igen, mit kíván tenni a Kormány e listáról való mielőbbi eltávolításu k
érdekében?
Ha nem, mit kíván tenni a Kormány annak érdekében, hogy megsz űnjön Wass
Albert üldözése Romániában? Folynak-e már ez ügyben tárgyalások, és ha igen
milyen eredménnyel, ha nem miért nem ?
Tett-e már lépéseket a Kormány a Kolozsvári Népbíróság Wass Albert háború s
bűnösségét kimondó 1946 . március 13-i 1. számú határozatának eltörlése, valamint
Wass Albert romániai rehabilitálása érdekében ?
Egyetért-e a Kormány azzal, hogy a nemzeti imádságunk els ő sora szélsőséges
nacionalizmusra való felbújtásként is értelmezhető? Ha nem, mit kíván tenni annak
érdekében, hogy ezt a román hatóságok is így gondolják ?
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