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Az Országgyűlésről  szóló 2012.  évi  XXXVI.  törvény 28.  §-ának (4)  bekezdése  alapján  „Wass
Albert  születése  napjának  a  román  hatalom  által  üldözött  székelyek  emléknapjává
nyilvánításáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

Wass Albert születése napjának a román hatalom által üldözött székelyek emléknapjává
nyilvánításáról

Az  Országgyűlés  –  annak  érdekében,  hogy  a  magyarság  jelenlegi  és  eljövendő  nemzedékei
megemlékezzenek a székely nép üldöztetéséről – a következő határozatot hozza:

1.  A román  hatalom  által  üldözött  székelyek  emléknapja  minden  év  január  8-a,  Wass  Albert
születésének napja.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az  elmúlt  száz  év  során,  a  román  fennhatóság  alá  került  székely  nép  Európában  szinte
egyedülálló  mértékű  üldöztetés  célpontjává  vált.  A mindenkori  román  állam által  szervezett
megfélemlítés és elnyomás célja a székelység nemzeti öntudatának, anyanyelvhasználatának és
önrendelkezésének eltörlésére irányult és abban részt vett mind a törvényhozó, a végrehajtó és a
bírói hatalom.

A folyamatosan fenntartott jogsértés nemcsak a székely nép kollektív kisebbségi jogait érintette.
A kormányzat  által  utasított  titkosszolgálat,  a  karhatalom és  a  hivatali  rendszer  feladatköre
kiterjedt a székelység szellemi vezetőinek, a székely tudomány és kultúra legnagyobb alakjainak
üldözésére, személyük megbélyegzésére, lelki megtörésére és fizikai megsemmisítésére is.

Ennek az üldöztetésnek a jelképe és legendás alakja gróf szentegyedi és cegei Wass Albert író és
költő.
Wass  Albert  az  egyik legrégebbi  erdélyi  nemesi  család  sarjaként  annak az  ellenségképnek a
megtestesítője  volt  a  román  hatalom  szemében,  amit  a  leginkább  gyűlöltek  és
legveszedelmesebbnek tartottak, ezért 1946. március 13-án távollétében koholt vádakon alapuló
népbírósági ítéletben háborús bűnösnek nyilvánították és halálra ítélték.

Annak  ellenére,  hogy  Wass  Albert  a  vádak  alól  az  Amerikai  Egyesült  Államok  független
igazságszolgáltatása  előtt  teljes  mértékben  mentesült,  az  Erdélyért  és  a  székelyek  sorsának
jobbításáért folytatott küzdelme – írói munkássága és politikai szerepvállalása – miatt a román
titkosszolgálat az emigrációban is az életére tört. Az a román diktátor, Nicolae Ceaușescu által
használt megbélyegzés pedig, miszerint Wass Albert az „első számú közellenség” mind a mai
napig él a román közéletben és egyben kifejezi a hatalom székelységhez való viszonyát.

Legyen ezért egy nap, amikor fejet hajtva az áldozatok és az ellenállók előtt, megemlékezünk a
székelyeket érő, a román államhatalom által szervezett és kivitelezett mérhetetlen jogsértésről, és
amely során kifejezzük tiszteletünket Wass Albert példaértékű életútja előtt.
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