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* 

Kétmillió magyarra, mint fundamentumra akarjuk felépíteni az új 
keretek közt nemzeti autonómiánkat, melynek egy részét saját szabad el-
határozásából ígéri nekünk Románia szentesített törvénye: a gyulafe-
hérvári határozat, más részét megszerzi egyfelől akaratunk és erőnk, 
más felől Románia józan belátása. 

Amit ma magunk számára kérünk, amiért holnap harcba szállunk, és 
holnapután talán már szenvedünk is, de amit hitünk szerint végre is 
kivívunk, azt fogják kérni, azért fognak harcolni, szenvedni, és azt fog-
ják végül kivívni maguknak szász és erdélyi nemezettestvéreink is. 

Nyíltan és bátran kiáltom ki ezt a végső célunkat. Minden hátsó gon-
dolat nélkül, őszintén. És hiszem, hogy ott lappang ez az akarás mind-
nyájunk lelkében, akik tisztán igyekszünk látni új helyzetünkben az új 
célt. 

Mert mi, magyarok, megsemmisülhetünk – bár ez nem valószínű –, 
és eltűnhetik Erdély földjéről a szász is, de élni fog akkor is Erdély, mert 
geográfiai egyéniség, gazdasági egyéniség, históriai szükségesség. 

Nyíltan és bátran kiáltom a velünk megnagyobbodott Romániának: 
mi, magyar fajú, magyar hitű és magyar nyelvű polgárai Romániának 

nemzeti autonómiát akarunk, aminek birtokában bennünk Nagyrománia 

megbízható polgárságot fog nyerni. 
Alkudni nem fogunk. Elég erősnek érezzük magunkat, hogy nyíltan 

és erősen beszéljünk és a kijelentett alapon szilárdan megálljunk. 
Kétmillió állampolgár biztos támogatása, avagy ellenséges indulata 

nem lehet közömbös egy sokkal erősebb, konszolidáltabb, gazdagabb 
államra nézve sem, mint Románia. 

* 

Valóságokat akartam láttatni, igazságokat akartam kiáltani. 
Valóságokat és igazságokat, amik fájnak a gyávának, elnémítják az 

árulót, megrontják az ellenséget, megállítják az elnyomni akarót. Amik 
bátorságot adnak a csüggedőknek, világot gyújtanak a sötétben tévely-
gőknek, fegyvert adnak a védteleneknek. 

Ezt akartam kiáltani és lehet, hogy kiáltó szó leszek a pusztában… 
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Mégis kiáltok! Neked: Erdély, Bánság Körösvidék és Máramaros 
ezeresztendős magyarsága: 

Ébredj két esztendős álmodból, szemedet nyisd ki, nézz széjjel és állj 
az új életben tusakodni akarók közé! 

A rohanó idő füledbe harsogja: elég a passzivitásból. Ami eddig or-
vosság volt és védelem is talán, de minden esetre becsület volt, méreg az 
ezentúl és gyávaság. 

Kiáltom a jelszót: építenünk kell, szervezkedjünk hát a munkára. 
Kiáltom a célt: a magyarság nemzeti autonómiája.  
De kiáltom még egyszer azt is: aki gyáva, aki rest, aki alkudni akar, 

az nem közénk való, mert az a mi igazi ellenségünk: a mi árulónk. 
Ezt kiáltom és hinni akarom, hogy nem leszek mégsem pusztába ki-

áltó szó csupán. 
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