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Újabb román író vette pártfogásba Ceausescu nemzetiségi 
politikáját s ítélte el Magyarország Romániát érintõ bírálatait 

 
 
 A Bukarestben megjelenõ Romania Literara tegnapi számában Titus 
Popovici hosszú, közel ötezer szavas cikket közölt a "Történelem 
meghamisításának módjai és stílusai" címmel -- (Methode si stiluri in 
serviciul felsificarii intentionate a istoriei; Romania Literara, l987/l3, pp. 
l2-l4). 
 
 Az írás a Magyar Tudományos Akadémia gondozásában megjelent "Erdély 
története" címû könyvet támadja, revizionista, rasszista, rossz-szándékú 
munkának bélyegezve azt.  Szemére veti a szerzõknek, s elsõsorban a név 
szerint is említett Köpeczi Bélának, hogy a Horthy-fasizmus szellemi örökségét 
próbálják új, modernebb formában érvényre juttatni. 
 
 Popovici cikkében érinti a magyar és a román történetfelfogás 
valamennyi vitás területét -- a dákó-római kontinuitást, a magyar 
honfoglalást, az l848-as forradalmat -- következetesen állást foglalva a román 
pártvezetés ismert történeti irányelvei mellett. 
 
 A szerzõ különösen az l848-as magyar forradalmat és vezetõit tekinti 
alkalmasnak arra, hogy rajtuk keresztül nacionalizmussal vádolhassa a 
mindenkori magyar politikai életet és kultúrát.  Nem túlzás álláspontjából 
arra a végkövetkezetésre  jutni, hogy l848 nem volt több, mint román-magyar 
konfliktus.  Egész pontosan: a magyarság ellenforradalmi akciója a románság 
ellen. 
 
 A cikk konklúziójában a szerzõ tényként utal arra, hogy az erdélyi 
magyarság mondvacsinált, kitalált problémái vonatkozásában érdekszövetség 
alakult ki a nyugati országokban mûködõ magyar szélsõjobboldali emigráció és 
az l956-os eseményeket követõen odamenekült baloldaliak között.  Popovici 
Romániára nézve virtuális veszélynek minõsíti a  magyar kormány csatlakozását 
ehhez az érdekszövetséghez.  Sõt, a célzások szintjén máris sejtetni engedi, 
hogy esetleg épp a magyar kormány pénzelné e nyugati emigráns köröket. 
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 Titus Popovici írásában több alkalommal hivatkozik magyar 
kapcsolataira, s a magyar kultúrát is, anyja révén -- aki Budapesten 
nevelkedett -- sajátjaként említi. 
 

* * * 
 
 Titus Popovici l930-ban született Nagyváradon.  Állami díjas prózaíró.  
Bihar megyei képviselõ az úgynevezett Nagy Nemzetgyûlésben. 
 
 Mint író az ötvenes években tûnt fel, regényei a sztálini típusú 
rendszer kialakításának ideológiai igazolását szolgálták.  Különösen fontos e 
tekintetben "A szomj" (Setea) címû regénye, amely a kolhozrendszer 
meghonosításának romániai eposza.  A Ceausescu-korszakban filmforgatókönyvek 
írásával szegõdött a nacionalista kurzus szolgálatába.  Nevéhez fûzõdik a 
"Dákok" (Dacii) és a "Vitéz Mihály" (Mihai Viteazul) címû áltörténeti filmek 
forgatókönyve.  Mindkettõ  a "dákizmus" szellemének széleskörû propagálását 
célozza. 
 
 Titus Popovici magyarokkal szembeni magatartásáról talán nem mellékes 
megjegyezni, hogy -- mint képviselõ -- az elmúlt esztendõkben több esetben 
interpellált a nemzetgyûlés zárt szekcióin, s személyesen Ceausescunál tett 
audienciái során is amellett, hogy a biztonsági szervek adminisztratív 
eszközökkel lépjenek fel azok ellen, akik a magyarországi televízió adásait 
nézik. 
 
 Interpellációi következtében került sor arra, hogy hatósági 
kényszerrel több helyütt levették a TV antennákat, és hogy Nagyváradon és 
környékén több olyan, nem csak magyar, de román személy ellen is büntetõjogi 
eljárást indítottak, akik a magyar televízió heti programját másolták és 
terjesztették. 
                                                                           




