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Dolgozók Tanácsainak közös ülésén elhangzottak miatti tiltakozásokról. Bukarest,

1987. március 3.

Bukarestben, a Magyar és Német Dolgozók Tanácsának február 26–27.-i ülésén éles
támadások érték a magyarságot és Magyarországot. A rezsimnek sikerült az erdélyi magyarság
egyes tagjait is arra kényszerítenie, hogy ilyen negatív, szélsõséges szellemben fejezze ki a
rendszer  iránti  lojalitását. A  romániai magyarság körében  nagy felháborodást keltett a
Ceauºescu-rezsim sovinizmusának újbóli leplezetlen megnyilatkozása. E felháborodásának
adott hangot egy erdélyi magyar értelmiségiek által most megjelentetett kétoldalas röplap,
melynek szövegét az alábbiakban teljes terjedelemben közöljük.

***

A Magyar Nemzetiségû Dolgozók Tanácsának ülésén

felszólaló magyarokhoz

Egyéb nyilvánosság híján ezúton tiltakozunk ama megnyilatkozások ellen, amelyek Önök
és az úgynevezett Magyar Nemzetiségû Dolgozók Tanácsának számos tagja, február 26–27-én,
kétmillió romániai magyar „képviseletében” tetszelegve állást foglalt jogos önvédelmi igénye-
inkkel és Magyarország sorsunkkal kapcsolatos, indokolt aggodalmával szemben. Ha a Ma-
gyar Nemzetiségû Dolgozók Tanácsa valóban az erdélyi magyarok által választott érdekkép-
viseleti testület lenne, akkor a most lezajlott közgyûlésének kapcsán eme politikai szervezethez
címeznénk tiltakozásunkat. Ám ez a testület teljes egészében olyan – a román soviniszta
diktatúrát mindenben kiszolgáló – eszközemberekbõl: funkcionáriusokból és ügynökökbõl áll,
akik korántsem alkothatnak politikailag cselekvõképes, valódi testületet.

Ez a testület mintegy három évvel ezelõtti utolsó közgyûlése óta úgyszólván megszûnt
létezni. Sõt, az utóbbi idõben a nemzetiségi problematika is olyannyira megszûnni látszott,
hogy a hivatalos frazeológiából teljesen eltûntek azok a kifejezések, amelyek a románság
mellett más, itt élõ társnemzetekre egyáltalán utaltak volna. A politikai nyelvezetben a teljes
homogenizálás vágyálmának megfelelõen az „egységes román nemzet” kifejezés fordult csak
elõ. Ez alatt az idõ alatt szûnt meg a román televízió heti másfél órás magyar nyelvû adása, a
magyar nyelvû rádióadások; a Mûvelõdés címû folyóirat, számos népi együttes, kórus és
tánccsoport. A Kriterionnál megjelenõ magyar, német és más könyvek száma pedig az
eddiginek mintegy 30%-ára csökkent. Megszûnt az utolsó magyar líceum is, túlnyomóan
magyar diákokkal mûködõ líceumok 70%-ában román igazgatót, vezetést neveztek ki. A több
mint 80%-ban magyarok által lakott Hargita megye pártvezetõségében egyetlen magyar titkár
maradt. A magyar általános iskolákban – minden törvényes alap nélkül – egyre több tantárgyat
tanítanak románul; nem adnak ki magyar tankönyveket.

E folyamatos jogfosztás ellen a Magyar Nemzetiségû Dolgozók Tanácsa, amint azt Önök
is nagyon jól tudják, nem tett semmit. Nem szállt síkra az anyanyelvû iskolák, a könyv- és
lapkiadás igényelt mennyiségének fenntartásáért. Nem szorgalmazta a magyar szakemberek-
nek szülõvidékükön történõ elhelyezését. Semmilyen igényt nem támogatott, amely nemze-
tünk kollektív jogainak tiszteletben tartásáért fogalmazódott meg. Nem védett meg senkit, aki
egyedül, vagy többedmagával a kisebbségi jogegyenlõség érdekében vállalt küzdelmet és
meghurcoltatást, alkalmasint mártírhalált.
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Ezzel szemben, az erdélyi magyarság valódi képviselõi természetesen most nem ülnek egy
teremben, de még egy asztalnál sem azokkal, akik jogainkból kisemmiznek minket. Vagy
azokkal, akik – árulókként – mindehhez segédkezet nyújtanak. Érdekeink hiteles képviselõi
ma csak Magyarországon, vagy a távoli Nyugaton juthatnak nyilvánossághoz. Itthon néma-
ságra kényszeríti õket a Románia szerte szervesült besúgás, szolgalelkûség, rettegés; a Román
Kommunista Párt központilag szentesített és érvényesített stratégiai eltökéltsége: Kelet Európa
népeinek egymásra uszítása.

Az erdélyi magyarságot elárulva, így árulják el Önök Európa békéjét, nyugalmát és a
legfõbb emberi értékeket is.

Az erdélyi magyar értelmiség

egy csoportja
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